Z doby Sušilovy.
Sbírka dopisů.

Podává

P. Vychodil.

Tiskem a nákladem pupcžshé knihtiskdrny benediknnů rajhradskg'ch v Brně.

Sbírka tato rozdělena ve dvě části. lV prvé obsaženy dopisy
Sušilem a jemu poslané, v druhé dopisy některých známých jeho. Některé
z části neb celé již otištěny sice jinde, ale pro lepší přehled pojaty
také sem.
Velikou většinu jich mám v originále, jelikož i sbírka z pozů
stalosti Matěje Procházky, kterou jsem kdysi měl pouze na opsání
vypůjčenu (srv. můj životopis Fr. Sulila, str. 360), šťastnou náhodou
se ke mně vrátila.
Dopisy otiltěny zcela věrně, ale z vážných důvodů pravopisem
uynějlím. Jak známo, kolísá pravopis český v 1. pol. 19. stol. značně.
Dle analogického pravopisu, navrženého Dobrovským, mělo se po 0

„ll "dy l (kromě ciaích slov), po s a z tehdy, kdy toho žádá analogie;
ton koncem lot dvacátých ovládl, hlavně úsilím J ungmannovým,
ju. lá doby taká provedl směnu sa v !. P. J. Šafařík v letech
dtyryeátých pmraail směnou ; v j, Hanka důsledně začal psáti
en tu. au, také v aaměněno s w, í a j, uáslovně v s dřívějším u.
ZmOny ty ovšem neujaly se hned všude, tak že v dopisech té doby
anamenati nemalou pestrost, nehledě k nesprávností neb nejistotě
v dárkování samohlásek, již i u lepších spisovatelů pozorujeme. Nápad
něj!! pravopisně zvláštnosti a odchylky dopisů zde otištěných na svých
místech poznačeny. Věcně vysvětlivky přidány jen o osobách nebo
věcech ěiržího významu, při čemž místy poukázáno k uvedenému
životopisu Fr. S.
Adres při dopisech zachovalo se jenom několik, jež také uvedeny.
Viem, kdo ke sbírce této nějakým způsobem přispěli, budiž
vzdán upřímný díkl

P. V.

1.

F. L. Čelakovský Sušilovi.
Frant. Lad. Čelakovský (1799—1852) žádá Bušila, by : rukopisu
jeho sbírky národních písní moravských směl některé otisknouti ve své
ubírce (srv. Fr. Sušil str. 63.)
Adresa na str. 4.0: Vysoce učenemu, volebnčmu Pánu Fr. Bulilovi

. ..

V Praze 21 Října 1828.

Vymo vaeuý, velebný Panel
“líci

Byl je.. onehdy p. prof. Jungmauuem s Presleml) dožádán sbírku
ler. písníVámiaplleobeuoupřehlíduoutia jím [tak]míněnísvé

pvldítl. Zsradovel jsem co nemálo, le i na Moravě bedlivčjší zřetel
na tyto polní kvítka se bráti počíná, a mnohou roztomilou píseň
v ubrání Vačern nalósám, které se mi poaud ani doslechnuti ani dočísti
nedostalo, ač mi od mojích [tak] ctěných dopisovatelů moravských hojných
příspěvků ]: účelu mému, zvláště v posledním tomto času se dostalo.
Dovolte at Vačnosti s účelem a úmyslem ') svým seznámím. Mé posud
vydané sbírky národních písní, jak mnohostrannou horlivostí mých
přátel, tak mým shledáváním se tak obohatily a úplnějšími staly, že
nové osdobuěičí a lépe sestavené vydání všeslovanských písní snad již
budoucím rokem do světa vypraviti hodlám, a sice v pořádku takovém,
aby sourodné mluvy písně vždy jeden dílek pro sebe činily, jako
I. České, morav., elov. II. ruské, malor. III. a t. d. Osměluji se za
tou příčinou k Valnosti s šetrnou otázkou se obrátiti, zdali by jste.
') Bed. »Krokuc, kam Bulíl úl plíspívaí.
') Psáno: aučelem a úmyslem.

jsa jinak s usilováním moj'ím stejné mysli, 'a nemaje jiného pro sebe
záměru, ze sbírky Vaší opis některých moravských písní mi přepnstiti
volni nebyli. Bylby zajisté s vděčností a radostí velikou ode mne přijat izi
sluhy Vaše o mor. nár. píseň na svém místě slušně připomenuty.
Některou častečku ve Vaší sbírce obsažených písní již též z Moravy
mám, ač s některým variantem; tím by se též lepší čtení ledakdc
opraviti dalo.
Naději se; že mi ohledem této věci mínění své laskavě na jevo
dáti račíte, jenž jsem v plné míře úctivosti obapolně
ke všelikým službám volný
F. L. Celakowsky. [tak]

Byt: Ovocný trh
hraběcí Thunský')
Václav Pelina : Čechorodn (1782—1859), tehdy far“ v Hlučíně na Moravě,
poznamenal nad uvedenou neúplnou adrcseou Bulllovou jakožto místo odeslání: Iantsehlh'
[: Blnělnal, pod Sulilovo jméno pak dodal: Cooperator au Wollramlu pr: Pohrlib
[Olbramovlce a Pohořelice) a připojil:

Salutem amicissimaml

De hac re, ob quam Čclakowsky [tak] in praesenti epistola con
silium Tuum petit, serius opinionem meam Tibi scribam.
Pešina.
Byl tedy list Čelakovským poelin Peěinovi, aby jej Sniílovi dodal.

2.

Vincenc Žák Sušilovi.
Vincenc Pavel Žák čili, jak se sám psával. Ziak (1797—1867), tehdy
kaplan v Brně, sděluje Sušilovi úsudek censury o jeho první sbírce ní
rodních písní moravských i o přídavku básní umělých a navrhuje změny
v písních i v předmluvě (srv. Fr. 8. str. 64 dd.)
Adresa na :str. 40: v. Brůnn. Sr. Hochwi'u'den Herrn Fren! Enlil [pdno |)
wůrdigsten Koopentor sn Wolframit.: per Kromau.

Mnohovážený Přáteli !

Konečně Vás mohu potěšiti správou, že Váš rukopis Mor. nó
rodních písní z censury přišel. Kdo jejich censorem byl, nevím: ale
') ui: dům nebo palác. Kousek papíru zde vyrušen.

nebylli Kopitár'), byl předce Slovan (ne Čech) naší literatuře tuším dosti
přející; a že jen z potřebnej opatrnosti, to jest, nerad Vám sem tam
něco přetrhl, neb s poznamenaním provodil, poznáte sám z toho, ;co
připsal, a co Vám všechno ode slova ke slovu tuto oznamím. Račte
jen nahlednouti do alfabetního registru ode mne Vám poslaného.
&) ke číslu I. „Bude vojna bude“ přidal censor: „Huic et si

milibns e. g. 2. 5. item 143, ne cogaris omittere adde notam, nón
oportere sic facere christianum, sed potius imitanda esse exempla
No. 148. 177. 190 et similium.“ — Jest pak číslo 2.: „Zdálo se Ra
noši“, číslo 5. „Ja na našem poli“, číslo 143: „Vila věnec, vila nový“
všude samovražda.
b) ke číslu 34 „Ti ždaničtí nřadové Na vojnu verbnjú“ přidal:
„Omitte potins hoc tempore“ a píseň celou přetrhl.
c) ke číslu 117. „Sl . . . . ský pan farář pěkně kůže“ přidal: „Omitte,
nisi habes lectionem et interpretationem minus noxiam“ a píseň též přetrhal.
d) ke číslu 156 „Na horách na dolach“ poznamenal jste Vy:
„Zlomek písně podobné snad Asan Aganici srbské. Viz Čelakovský
písně národní II. a st. 173.“ ——Censor doložil: „Vere zlomek,
sed
quaerenda vetula aut vetulus, qui sciat totnm.“
e) ke čísla 159, a sice ke slovům „Buď mi nápomocný“ pozna
menal jste Vy: ,nápomocné v písni, jako místo volej : volí), a místo

ohvílečkn=chvílečko.“ — Censor dokládá: „Fides ante omnia; ex
plicabunt et def endent analogiae aliarum dialectorum pnlcherrimel
Inn vutustissimicodd. dialecti ecclesiasticael e. g. nechco pro nechcu
_ necliošča2) = pol. nechce etc. Vide Wostokov Russum Philologum.“
I') ke číslu 161: „Ach Bože můj! co mne mrzí svět“. — Censor:
„natura naturissimal“
“) ke čísla 189: „Zakukala zezulenka“. Censor: „Adfuit iam
No. ibn, ct keré. habuit, et Carnioli sicut plura vestra.“
|:) ke přídavku [k] číslu 9. Z Katulla etc. poznamenal censor:
„Equldom si tuo loco essem, non miscerem haec alie n aet potius docta,
natuno et populi nomoet; nam haec leget vel maxime populus, qnem illa
Marpa: turbubunt.“ Ale přetržena ve přídavku jen jest píseň o Moravě.
Konečně ') ccnsnra dáva své povolení těmito slovy: Gegen genaner
Beobachtung der Weisungen des Censora Omiss. del. corr. corr.
Imprimatur.

magtbofet m/p !. !. (Senior.

') Správně Knpiur (1730—1844l, red. dvorní knihovny ve Vídni. slaviata.
') psáno kyrlllmí; koncovku však není správně psána.
') zde přetvhnn uluvu jiný.

Z toho račte uznati, že kdo poznamenšní a—h činil, buď příliš
ostrým censorem býti nechtěl, aneb snad jest jen muž, od Censury
o svůj úsudek požádaný, který by nám nerad mnoho přetrhl, avšak
znaje okoličnosti času, opatrnu býti radí. Jak ale máme nyní za dost
učiniti imagerbofetomi?[tak] Já myslím tak (jestli proti tomu nic nemam):

Ke číslu

I. dodejme, jako skončení eště:
„A ty dcerko synkull)

Lásku v uzdě mějte,
Boha, drahou dušu
Z mysli nepouštějte.“
Pak poznamenaní: jak tato píseň končí, takovým smyslem zavírej každý
čtenáři písně číslo 2. a 143, věda, že písně národu našeho [tak] nikdy úmysl
nemají. samovraždě její ohavnoat ujímati, a srovnej číslo 148. 177. 190.
Číslo 4. jest: „Dvanácte panen'. — Tu sam jste už utlačiti velel.
Tak se staň třeba i s písní číslo 5; — nebot aspoň já v ní nic
plechého nenalézám.
Čísla 34 a 117 musíme vynechat, neboť jak číslo 189 jsou pře—
trhnuty. Co ale dělat se číslem 156 a 159 pak s celým přídavkem
jinonarodních písní, to nevím. — Je vynechat by vás bolelo, a však snad
jiné pomoci nebude. ——
Přídavek by snad lépe patřil do nějakého časopisu.
Co ale též mám dělat se předmluvou? Předělati ju musím, nebot
pozděj mi své domnění o melodiech poslav, změnu sam jste udělal po
třebnou, a ři našem k hádkám a k podezření náchylněm věku bal
jsem se, že iy Vaše: „porušenost národnosti také pokažení mravů po
sobě táhne, až i nábožnost u Slovanův raníva“ — i mnohé jiné věci
buďto neúčinnými') aneb i nepatrnými by nazvány býti mohly. Také
už víte, že předmluva Vaše ještě k censuře poddana [tak] býti nemohla,
a poslati ju nyní zlašt [tak] do Vídně, spůsobilo by nový dlouhý průtah.
Jó. tedy požívaje Vaší důvěry a Vašeho plnomocenství, sam předmluvu
kratší [tak] chystam, přijma do ní všechno, co o napěvech, ale ne všechno
co jiného pravíte.
Musím nyni tu předmluvu, a spolu krátkou žádost zdejší censuře
podati, aby opravy neb poznamy vídenské, kterým své ve jménu Vašem
připojím, dálejěí překážku nečinili, nýbrž brzo, ovšem s vynecháním pře—
tržených písní, rukopis do tisku das býti směl.
Douíám, že s tím spokojen budete, obzlášt když povážíte, jak
potřeba nám uvarovati ae křiku, jejž pan Palacký, opět měho důvěr
.) Původně napsané sděvče hochu: přetrženo.
') Původně napsanš ubytočnýmic přetrženo.

ll
ného psaní na pana Jungmanna zle použiv v musejniku strhl; kdežto
v onom mém psaní ani'sam . . yl) nic urážlivóho nenalézá.. Věru ti
pani hadati ae dychtějl, a kdybych též já. tak z borka nakvaseným byl,
mohl bych jim [tak] jinak zanotovati, však moderata.durant, a proto raděj
strpení mějme. Dočkej času jak husa klasu.
V Brně 15 Íiftopabu 1832.
%incenc Bio!

Coop.
3.

Vincenc Zák Sněilovi.
Zn. toho času farář v Podivíně na Moravě. židi.I Sušila o vyzvednni
kuponů státního papiru.
Adra-a na 2. str. 40: Z Podivína. Na Důstojnabonaokoučaneho Pina, Pan
IPI-aculka Bullla prolaaaora bohosloví v Brně.

Velebný') Panel
Hnohovaisný Přítelil

W
pravi panu katechetoviJ. Chmeličkovii)píšu, a sice
' "h.
hry jsou ' llrfio stranu talónu ze statskéhoúpisu učinil,
....
QDI! uj lealluml & notlvómupoprossní,byste ráčil v paměti
* |. lala.. lo). jam Vtm aanoahals prosbou,abyste mi na něj
kupóny & tomm“ úpisu vyadvibnonti ráčil. Bude tusim nyni čas
\: aomahoj hay se opati, adali kupony má už přišly, aneb mam-li
děla čekat. A! je dostanete, račte je podržet u sebe, nebot minim
poslat do Brna svou kuchařku, aby ledacos l: nastávajícímu generalnémn
visitacl tam koupila. Ona se u Vás přihlásí, a račte pak ji ty kupony
asbon dat. Jen kdyby snad Vás nenatreňla, to bych arci prosil, abyste
mi je poslal po jakejkoli jinej příležitosti.
Poroučeje se do Vall lásky znamenám se s uctivostí

Vu
upřímný přátel
Vincenc Ziak.

V Podivlně 25. maje 1855.
') ada vytrhl: a počet! kon-cl: papiru. Fr. Palacký 1882 vystoupil v Časopise
('). Musea proti novotahnl v čoltlnč.
') zde psano W, jinde v.
') Jan Chmelíček.
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Sušil, tehdy kaplan v Komárově u Brna, Josefu Seydlovl, statkáři
v Bohutielch, německé osadě (Boehtitz) přifařené tehdy do Olbramovic.,
dřívějšího působiitě Sušilova (uv. Fr. S. str 51.)
Oznamuje, že jmenován professorem theologie v Brně.

Euer Wohlgeboren !
Gnadiger Herr !
Ich erlaube mir, Euer Wohlgeboren mit einigen Zeilen zu be
lastígen, weil man seine Freude denjenigen mittbeilt, die an unserer
Befórdernng Antheil nehmen. In dieser Úherzengung gehe ich mir die
Ehre, Euer'W. hiemit zn benachrichigen, dass ich zum Professor des
neutestamentlichen Bibelstndiums in Brann ernennt worden bin, und
bitte, dies fur keine Selbstanpreianng, sondern bloB far einen Beweis
obenerwuhnter Úberzeugung anzusehen. Ich móchte dafur die ganze
Welt ans Herz drucken, so wie ich Gott fur dies Gluck nnanfhňrlich
denke.

Euer Wohlgeboren und Gnaden ergebenster
Knmrowitz 31. Janner 1837.

Fr. Sušil.1)
,

o.

Sušil Josefu Seydlovi.
Blahopřání paní Aloisii Seydlové.

Euer Wohlgeboren !
Gnadiger Herr!

Ich bin gezwungen, in aller Hódichkeit eine Bitte an Euer Wohl
geboren zu richten, welche ich, eingedenk. dessen, wie sich im vorigen
Jahre in gleicher Angelegenheit der H. Pfsrrer von Ullersdorf aus
drtickte, nicht nmzngehen mir getranete.
Ich bitte numlich, der gnitdigen Frau Gemahlin an meiner Stelle
jene vollste Hoehachtung und iene herzliehsten Wiineche, die ich-hege,
') V dopisech něm. (fakturou psených podepisuje se tehdy Gullit. Dopis neúplný.
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aber auch mit jener Beredaamkeit melden zu wollen, die Euer Wohl
geboren zu Gebothe steht. Gott wolle die gnadige Frau zum Troste der
Armen und zur Erbauung aller Christen noch lange, lange im steten
Wohlseyn erhalten, und dem liebeten Lonisl) an Leib und Seele zum
Troete und znr Freude der gnůdigen Herrn Eltern alles Gedeihen
verleihen, so wie es mein atetes Gebeth vor dem Altare Gottes ist, daB
der Allharmherzige mit barmherzigen Augen uber das Haus herabsehen
mugo, wo mir in der Krankheit Barmherzigkeit erwieaen worden.
Auch bitte ich, meine obgleich epitten, Wunsche der Frau Tetička
zu melden.
Diese Bitte dreifach, weil sie auch dreifach ist, wiederhohlend,

habe ich die Ehre, mich mit aller Hochachtnng za zeichnen
Euer Wohlgeboren und Gnaden ergebenater

Fr. Sušil,
Pr.
Brllnn 18. Juni 1837.

6.

Bulil .l. Soydlovi.

"ilegální

hl idealnim Bmydlovým.
Euer Wohlgobomn !

Gnndiger Herr!
Nehmen Euer Wohlgeboren zu dem Tage, an dem gewiB so
Viele nich vereinigen ihre thnache vor Euer Wohlgeboren auszu
apreohen, auch den Anadrnck meiner gewili herzliehsten Wiineohe an,
eo wenig auch ich lelbe in glunzender Form darznstellen im Standa bin.
Mage der Allbarmherzige Euer Gnaden Eingang und Ansgang
eegnen, Alles, wu lhnen bevoreteht zum Besten leiten, durch den
Engel des Friedens Ihr Haus beachutzen, móge Er Euer Wohlgeboren
hier Seiner Gnade und einst der Bekleidung mit dem unvergunglichen
góttliehen Leben wtlrdigen. Dae ist mein innigeter Wnnsch und mein
Gebeth zu demjenigen, der ihn naeh Seiner unendlichen Gate und Barm
herzigkeit erhóren kann.
.) syn Seydlů v.

Indem ich noch einen HandkuB un die Gnádige und einen herz

lichen GruB an Louis mir ausbitte, habe ich die Ehre mit vorzuglicher
Hoehachtung mieh zu zeichnen
Euer Gnaden ergebenster

Franz Sušil,
Prof. d. Theol.
Brann am 16. Mám 1839.

7.

sum J. Seydlovi.
Zpráva o uprázdněném místě při faře na Petrově v Brně.

In Eile
Euer Wohlgeboren !

Soeben erfahre ieh dan Pater Neugebauer am Petersberg mit.
Tode abgegangen ist. Es ist also eine Stelle dort veeant. Ich weiB
nicht, Wes besser ware; zuerst nach Schettau zu fahren und dort ee
abzumachen, damit keine Einstreuungen geschehen, wenn H. Whirl)
nach Brunn bestimmt wurde, oder fruher nach Brunn au kommen, und
vor allen andern mit dem B. v. Wekřál') zu spreehen. Das Erste
scheint mir ausfuhrbarer.
Indem ich der Eile halber um Entschuldiguug bitte, habe ich die Ehre
mich mit vorzuglieher Hochachtung zu zeichnen Euer Wohlgeboren

ergebenster Diener
Fr. Sušil.
Brunn

am BOM—.n
Man

1846.

(P. Neugebauer ist am 29ten +)

,/

Bitte eine Empfohlung an die gntldige Frau.

') Weithoíer, bývnlý vychovatel Aloise, syna Seydlova., gymnasisty. -W. 1845
vysvěcený byl hepl-nem v prlvě jmenované Šauvě. Neugebauer byl viklřem.:
') sídelní kenovník brněnský. Ti mají právo “deti o llechtictví, lehot dříve
používali.

8.

J. Seydl Sušilovi.
Blahopřání ku jmenování čestným kanovníkem brněnským.

Euer Hochwurden!
Hochgeehrter Herr Canonicnsl
Wenn wir uns auch nicht wie ehemals persónlieh ofter sehen-,
(ich bin ein Sklave meines Geschuftes, ich war vor 1858 nur alle
2—3 Jahre einmal in Bruno, seit Dr. Sehlemleine Tode, das ist seit
1868 nicht in Brunn) so darf ich doch erwahuen, daB wir Euer Hoch
wurdeu stets mit alter Freundsehaft und Hoehaehtuug gedaohteu, und
wir uns oft nach Euer Hochwurden Beňudeu erkundigten.
So wie wir bei der Euer 'Hochwurdeu zu Theil gewordeuen
rueeiachen Ordeue Decoration uns erfreuteu, so ergreife ieh heute mit
wahrem, und noch mit viel gróBerem Vergnugeu die Fedor, um Euer—
Hochwurden meine und meiner Frau aufrichtigen und iunigeten Wunsche
an der neuerlichen nad 50 hohen und seltenen Auezeiehnung zu be
.loúwuneohen, mit welcher S. k. k. Majestat, wie ich heute gelesen hube,.

u

"odmitl-den wahren und eeltenen Verdieuste ausgezeichnet hat.
WIN hh jun." und weniger mit Geechuften belastet, ich hatte
Cl .lt nicht ver-upa iůnnen. Euer Hochwurden persónlioh unsere
heralleheu Wunsehe darauhrlugoa.
Euer Hochwurdeu werden aber als einer uneeren weniger šiltesten
Freunde gewiB aueh diese sehriftlieheu und aufriohtigen Wunsche
gutig aufuehmen.
Gott erhalte Euer Hochwurden noch recht lange in eteter Gesund
heit, das wilnscht vom Herzen meine Frau, das Wunscht
Euer Hochwilrden
ergebenater Díener u. Freund

Josef Seydl.
Bochtitl am 17. Dezember 1864.
9.

Sušil J. Seydlovi.
Bohutice staly se 1867 samostatnou kuracií s patronátem Seydlovým.
Dopis vztahuje se snad na slavnost při této příležitosti uspořádanou.
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Euer Woblgeboren !
Die seltene Freude, die ich jungst in Bochtitz bei dem von Euer
Wohlgeboren veranstalteten Feste genossen, laBt mich nicht schweigen
nnd ich gebe diesem Drange willigst nach. War dies ein herrlicher
Freudentag fůr alle Anwesendenl lch kann aber mit voller Wahrheit
sagen, daB er es fur Niemanden in diesem Grade war, wie er es far
mich gewesen ist. Fast vierzig Jahre sind es, daB ich mich der Freund
schaft von Euer Wohlgeboren ruhmen darf; dazu kommt die Erinnernng
an die glueklichen Tage, die ich wie ein Mitglied der Famille in dem
Schlosse von Euer Wohlgeboren genossen habe. Aber auch bóhere
Anschauungen wurden in mir wachgerul'en, die mich mit hoher Freude
erfullen muBten. In der materiellgestimmten Zeit Jemanden zu ňnden,
der sich far uberirdische Zwecke nicht nur interessiert, sondern fitr
selbe auch namhafte Opfer bringt, muB jedem Menschenfreunde hohe
Betriedigung gewuhren; darin besteht in der eigentliche Adel unseres
Geschlechtes. Wie sollte mich dieser Umstand nicht entztlcken, mich,
der ich mir sohmeichle, zu den altesten wshren Freunden Euer Wohl
geboren su gehóren? Ich preise Euer Wohlgeboren glucklich, dalš Sie
Gott gewurdigt hat, auf diese Weise zu seiner Ehre beitragen zn kónnen.
Ich bitte diesen Herzensausdruck mit Nachsicht hinnnnehmen
und den Ausepruch meiner ausgezeichneten Hochachtung su genehmigen,
in welcher ich gegen Euer Wohlgeboren und gegen die gnitdige Frau

verharre
Euer Wohlgeboren ergebenster Freund
Dr. Franz SučiU)
Briinn 18. Mai 1867.

Von dem noch in statu quo belessenen Probste bitte ich an die
'Gnudige Frau alle Hochachtung und Verehrnng zu melden. Non re
_ signo nisi in ligno.'_')

10.

Ondřej Boigner, dřlve Sušilův spoluksplan v Olbramoviclch (Wolframitz),
rodem Němec, Sušilovi, tehdy kaplanu v Komárnvě u Brna.
') Tak podepsin.

\

') Nevzdlm se loď:na desce. Sulil jestě dle někdejšího působeni žertovné nazývh
bohutickým proboItem.

17

Vyslovuje radost nad Sušilovým jmenováním za professors theologie
v Brně (srv. Fr. Sušil str. 54 dd.) Místní zprávičky.

Mein lieber P. Franzi
Erlsnben Sie mir, dal! ich IIJnen nur noch einmahl unter dieser
Aufschrift und mit der Freyheit orthographische n. kaligraphische
Sunden zu begehen schreiben darf, aber wenn “man gar so viele Ge-,
denken hat, wie Saphir sagt, und wenn man wie ich von Geftlhleri
nicht bewegt, sondern erdruckt, erstickt wird, da soll der Plunder
normalmttBige Buchstaben mahlen. — In Zukunft werde ich mich ganz
gewiB bessern. Ihren zweyten bóhmischen Brief erhielt ich vor dem
ersten u. war also gar nicht vorbereitet und Sie kónnen sich denken,
wie suBerordentlich uberrascht ich war. Ich lieB nach der ersten Zeile
den Brief fallen, wischte mir die Augen aus, und las noch einmahl
von Anfang bis zu Ende. Es war Abends 8 Uhr nach dem Nachtmahl.
Ich lief zu dem Alten hinunter mit dieser Freudennachricht; er freute
sich such, nur nicht so ubermttBig wie ich; denn eines Theils kam er
nun mit seiner “vorigen Prophezeyung ein wenig in Verlegenheit u.
dabei ttrgertc er sich, dsB der Hh. Bischof Sie nicht bis zur gtlnzlichen
lntsebeldung der Suche in Wolframitz belieB. Diese Nachricht schrieh
blanch noob in der Nacht "ll. Seydel') ohne zu wissen, dal! er eine

M

friber schon davambenachrichtigtwar; ich konnte mir nicht

belfen, leh orslblte (ee)- sllen Ihren Beknnnlen, ich sagte es in der
Schule, Beydel hstto en beim Amati-go gleicb, in Gegenwart aller Richter
auf der Kanzley gemeldet und so wnr wiellcicht 2/1-Stunden nach er
haltener Nachricht ksum mehr ein taubes Mtttterchen in der Curatie,
welche sie nicht erfahren und lnicrubcr, wie ich mich ůberzengte,
erfrenet hatte! So hat denn nicht Protection sondern das Verdienst ge
siegt. In rebus secundis non prsosumcndum, in adversis non desperandum ;
contigit') in puncto quod non lit in anno; und so soy denn Gottes Vor
sehung gelobt und gepriesen, deren Wege so oft verborgen u. unbe
greiHich wunderbar sind, aber doch einen guten Ausgang nehmen.
Nun bitte ich Sie sich gelhlligst oinbilden zu wollen, dan ich meinen

abgenutzten, braunen Staatskaput nnziehe, um Ihnen zu gratuliren.
Dies ist aber der Anfang: Ich freuc mich aus bruderlicher Liebe und
Achtung, daB es Ihnen gelungen ist, die lsuniscbe, schalkhafte Glucks
') Srv. před. listy.
') Před tím přetricno ac<cidit>.

Misto ntinl. fit vl. sperstur.
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i?

góttin beim Vortibergehen bei der reehten Falten zn erwisehen; und
ich whnsche, daB sie bei Ihnen recht lange verweile. Gott schenke
Ihnen eine dauerhafte Gesundheit und Empfanglichkeit die Fruchte
Ihrer Studien und Ihrer gekrónten literarischen Arbeiten u. Bestre
bungen zu genieBen; Er verleihe Ihnen die nóthige Einsicbt, Besonnenheit,
christliche Ausdaner und Klugheit, daB Sie Ihrem Amte nnd den
PHichten desselben nach Gottee Absicht u. Wohlgefallen entspreehen,
daB Sie wie bisher das Gute flirdern und pňegen unter weleher Form
Sie es immer finden rnbgen; Gott schenke Ihnen im reichsten Me
auch geistliehe Frenden, insonders dal! Sie in Ihrer kleinen PHanzsehule
Ihre Aussaat keimen und FrUchte bringen sehen, daB der profane
Leichtsinn, die Heche Oberflnchlichkeit nach und nach verschwinde,
Liebe znr Wissenschaft, mehr GemUthlichkeit und fremme heiBe Win
begirnis die Herzen Ihrer ZnhUrer erwnrme und sich durch dieselben
einst in den groBen Weinberg dec Herrn verpHanze.
Gott bewahre Sie auch in Zukunft wie bisher vor Eitelkeit und
AnmuBung; Er lasse Sie nie vergcslen, dali er Ihre sehnlichsten Wunsehe
erfullet, Ihnen, Ihrer alten Mutter, allen Ihren Verwandten eine so
ehrenvolle Freude bereitet u. Sie sich zum immerwnhrenden Danke
verpňichtet habe. Begnligen Sie sich statt aller Genugthuung mit dem
bescbeidenen Vergnugen, daB Sie uber die Verlegenheit gewisser Leute,
die Sie noch kul-zlich in schnlgerechter Form so freeh und unbesonnen
beim Schopf packten und muthwillig miBhandelten1) — nur heimlich
mitleidig lacheln. Schenken Sie mir auch fernerhin iene Freundschaft,
die ich vielleicht leider! nicht genug zn schatzen wuBte.
Sie werden nun mancherley bisher Ihnen unbelmnnte Sox-genhaben;
Sie mussen taglich ein paar Stunden Vortruge u. die in einer Sprache
halten, welche Ihnen zwar nicht fremd, aber doch nicht so geluuňg
ist wie die Muttersprache. Sie sind mit Auszeichnnng approbirt werden;
man wird nicht weniger ausgezeichnete Leistungen auch in der Folge
von Ihnen erwnrten. Da Ihnen ferner Ihr Gegenstand nicht selten Ge
legenheit geben wird in _das Gebiet der Dogmatik, Moral, Kirchen
geschichte. ja auch auf den Boden dea A. T. hinuberausehweifen, so
mussen Sie auch natUrlich, um sieh selbst und andern Gentige zu
leisten — in diesen Gegenstňnden schuB- und sattelfest seyn, weswegen
Sie Ihre Zeit gut werden zu verwenden wissen. Obwohl nun die Zeit
bei Ihnen im Kurse steigen wird, so kann ich den bittlichen Wunech
.) Srv. Fr. 8. str. 53.

'
nicht unterdrucken, dali Sie mir doch auch ferner einige Nachricht von
dem geben, was Ihnen merkwurdiges oder intressantes znstossen wird,
Fur mich wurden sehr viele unbedeutende Kleinigkeiten Intresse haben. T
Des Kellner seine Hochzeit in Jesram betreB'end: die Hausleute waren'
elle dort, bis auf einen gewissen Jemand, der allein Hanshalten munte,
und den Sie gern gesehen haben wurden. Die Resi war Kranzel
[ne;fer. Ein Wirth von Eibensehitz, der Bucher von Kromau, Woltrš
Inner Lehrer sammt Frauen, der N. Ant, der Kellner Wenzel, die
ladoeitser Pstres und ich — da haben Sie die ganze Versammlung
- ioh kun um 1/23 Uhr Nachmittag hin und 5/27 Uhr war ich zu
Neu-e; ist gar nichts erzahlungswerthes vorgefallen.
Hostem war der MiBlitzer Hh. Pfarrer da. Die Nachricht von
Ibm
Hchieksalswechsel hat ihn sichtbar ergrifen [tak], und ich soll
Ihnen umlden, duB er Ihnen von Herzen dazu Gluck wunsehe und sich
suhtolnig mit Ihnen erfreue. Bei unserem Herrn Decanus soll sich die
Ween—reach! einquartiren wollen. — Zisk ist mehrere Tage schon
bal-mem! hrsnk, ob aus Heimweh oder natilrliehen Schmerzen eta.
tot nabster su entscheiden. — Der Richter kam weder auf H. Kellners
ll.-Mott. aneb het er sich diese Faschingstage hier sehen lassen.
"od lu. neobdem ich Ihre Geduld bereits lniBbreueht habe,
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als Ihr ehemsbliger Consors in Leiden und Frenden und
dots ergebenor Freund und Bruder in Xto
And. Boigner.

Wolfrsmits em Sten Februar 1837.

11.

Sušil Boignerovi.

Lieber Herr Bruder !
Anbei folgen die fehlenden Nummern der Philothoa, ]) die Gsstl ')
zu scbicken vergessen.
Die Prufung aus dem Bibelstudium des neuen Bundes ist Freitag
am 3ten dieses.“)
Ihren werthen Brief erhielt ich, ds. ich die vorige Woche in
Raanitz bei Mutter zubrsehte, erst am 30t. Juli. Ich bin sehr be
gierig, wie das Alles ausiullt su eríshren. Ds ich mich jedoch suť Ihre
Ankunň freue und vorsussetze, dsB Sie sich sum H. v. Tslslry 4)begeben
werden, so bebe ieb bisher unterlsssen, mich eines Nahoren daruber
zu belehren.
Am 7ten so Gott will, fabre ich fort, und dlírfte so ziemlicb alle
Kreise Mahrens pneeieren, wenigstens nn sie nnstreifenJ) -— Dae
Weitere mundlicb.

Ihr
ergebeuer Freund und Bruder in Christo
Fr. Sušil.
Briinn am lten August 1838.
12.

Sušil Boignerovi, tehda faráři ve Velkém Lesině (Groll Ullersdorf) na
severní Moravě (arcidiec. olom.)
Píše o svém očním neduhu a o přestálýcb nemocech. Tae se. zdali
by neduh oční mohl léčiti ve vodoléčebním PrieBniuovč ústavě grifenberském.
Osobni zprávičky o kněžích dieoeee brněnské.

Brunn am nge
Theuerster Freund!

der . . .“) 1848.

Sobon lange macbe ich mir Vorwurfo, dss ich Ihnen nicht sohreibe.
Freilich habe ich die Entachuldigung nicht bei der Hand, sondern im
') německý núbolenský týdenník, jen! rok před tím nhl vycházeli.
') brněnský knihkupec.
') Prúzdniny byly (od r. 1880) v srpnu a sítí (drive v síti . Hjnu).
*) brněnský Émovnlk. (Živolop. údaje v. E mil W e lb ro a n o r, Mor-vs n biskupství
- Brněnské. V Brně 1877 v semmmčksnov nlkůstr. 71 (Id.) Zminh tý“ se snsd změny mísu B.
_

*) roz. za lidovou

') Utrženo.

písní.
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Aug.-, oder in den Augen, die mir den Dienst versagen zu vollen
clmlmn. Ich bin mit meinem Úhel im 2. Stadium. Vor dem weiteren

wnllc der gnadige Gott mich bewahren. Sie werden also entschnldigen,
und ich bitte nicht einer Erkaltung unserer'Freundschaft beizumessen,
wu das Ange verbrochen.
Sie werden, bester Freund, auch nachsehen, daB ich wenig schreibe
end dieses wieder gerecht und billig beurtheilen.
'
Zuerst sei also das Obige gesagt uber den von Ihnen mir ge
..chten Vorwurf.
.
'
Was Sie mir weiter vorwerfen, daB ich Sie nicht beaucbe, da
bitte ich, dan Sie sich erinnern, wie die ersten Tage Juli 18.47beschaň'en
waren. Wahrend meine Zuhórer die ersten (andern) Prufungen hatten,
war ích nicht nur entachloasen, Sie zu besnchen, sondern kam his
llystritz bei Holeechan und wollte den folgenden Tag zn Ihnen. Aber
die Zeit war so schlecht, nebstdem die Auasicht auf ein beeseree Wetter
eo trube und nngewiB, dass ich es vorzog, den Rackweg anzntreten
und den Beauch zu verschieben. Im August war die Zeit nicht besser.
leh kam his nach Fulnek und Skřipov bei Troppau; aber weiter zu
roineu hatte ich dcn Muth nicht und kehrte zurtlck, und blieb 4 Wochen
in Bochtitz. Dieses Jahr weiB ich nicht was geschehen wird. Gott móge in
den Sinn der Árzte den besten Rath legen. Einige scbicken mich auf
o'.Wochen nach Karlsbad, andere sprechen von Grafenberg. Sie bester
Freund und Bruder kónnen mir dariiber Nacbfrage tnn, ob auch
Augenkranke je dort geheilt wurden (Grafenberg), um was ich recht
uhr bitte. Ich wahr 1833/4 gichtkrank; 1842 hatte ich die Flechte,
dia fast mit Gewalt zuruckgedrangt wurde. Im Mai 1847 bekam ich
die Schattenňgnren besonders am rechten Ange (mit dem allein ich
laaen kann, da das linke schwach ist und daher auch davon wenig
nur afňziert wurde). Im December gesellte sich an eben d. recht.
Ange das Flimmern und Leuchten. In Dunkeln habe ich ein hewegliches
Liohtrad, nnd es spruhen anken und fallen Sterne wie Sternschnuppen
wu ich auch beim Tage bemerke. Vielleicbt haben Sie Gelegenheit,
dartlber Dr. Priessnitz zu befragen, oh ich in Seine Cur eintreten kónnte.
En muB nicht gleich sein, da ich obnebin vor 20. Juli mich nicht ent
Iernen kann. Bitte also gelegentlich ansznkundschaften nnd allenfalls
mundlich iniBrUnn im Juli zu referieren. (Sind Sie zufrieden am
()anapee zu liegen, da ich kein zweites Bett habe, so wird ee mich
herslich freucn, Sie zn beberbergeu).

Neuigkeiten aus der Diócese? Die sind rar. H. Scherz ist gestorben.
D. H. Dechant v. Frischsu ist auch des Todes abgegangen 29. Janner
(am Tage wo G6rres1)in Manchen +). Der Erdberger Dechant ist
noch fruher mit Tod abgegangen. Nach Erdherg ist der erste im Vor
schlag H. Andr. Hammermuller. Aber der Maltheserorden will seinen
Ordensgeistlichen dieser Pfsrre vindicieren und es darfte ein ProceB
daruber entstehen. ') Nach Friscbsu melden sich sehr Viele. H. Hsmersky
durfte aber diese Brant heimfuhren. H. P. Panschab') ist Beisitzer
d. Brunner Consistoriums, H. Nottig 4) Auditor desselben geworden.
H. NieBlein ist ietz Wolfrsmitzer Bezirksdechant geworden. In Boohtita
sind die Herzen bis jetzt uber den Verlust untrůstlich. Die gnádige Frau
glsubte eine Ahnung zu haben, daB Sie binnen Jahr ihrem Sohne
nachgehen werde in den Tod; es hat sich aber nicht bestatigt . . .“)
Der Pfarrer von Urspitz ist auch mit Tod abgegsngen; sein
Nachfolger duffte d. B. Dechant v. Suur werden. H. P. Anton, Vikar
a. Petersberg ist Pf. in Bóbmen, Leitmeritzer Diócese geworden.
SchieBlich bitte ich meiner, u. besser meiner Augen bei d. hl.
Messe eingedenk zu sein, u. auf diese Meinnng mit den Kindern und
sonst ein Vater unser zu beten.
Ich kilsse Sie und freue mich herzlich im Juli bei mir a_nsehen,
Fr. Sušil.

Bitte schóne Empfohlung sn P. Joseph in Ullersdorf.
13.

Sušil redakci Časopisu katol. duchovenstva v Praze (Václavu Peiinovi
z Čecborodu, tehdy kauovníku na Hradčanech).
Dotaz, chystá-li kdo životopisy svatých. Výtěžek z poslaných výtisků
dila Sušilova „Spisy sv. Otcův apoštolských“ (1837) má býti dán Děd'úví
sv. Jana. Nep. jako členský příspěvek. Dotaz, pracuje—li kdo o výkladů

N. Zákona.
Dopis uveřejněn ve jmenovaném časopise 1838, str. 737 (srv. Fr. S. 212 l)
') slnvný německý učenec a publicista Jan Josef v. Gbrres ('1776).
*) 1914 rozhodnuto v Římě proti Mdu. H. stal se 1861 brněnským kanovníkem
a byl mezi nimi prvý, jenž nestal se rytířem.
5) tehdy professor dogmatiky, později kanovník, rodem Brňan, hlavní asi pů
vodce nepřízně k českým snahím se strany konsistorní.
4) tehdy viceregens alumnátu, 1870 biskup brněnský. (Srv. Fr. 8. čl.)
*) Srv. str. 14')

Milostivý Pane !

Nmmnčlovalbych [tak] se listem obtěžovati Důstojnost Vaši, kdybych
okolnostmi k tomu donucen nebyl, a kdybych nevěděl, že laskavost
Vm Mllllll mi tu smělost promine. Ze viech stran se na mne naléhá
tetu v Moravě, abych o vypracování životů Svatých a Světlo Božích

' "tankům jnyk u, slohempopulěmějělmnežli v RodiněBohověrnýchp)
. plural, . co nejdříve pro lid nil — nejlépe skrze Dědictví
"
Jena »—na světlo vydal. Ja visk pokaždé odkazuji u., vznešený
estav tna sv. Jana Nepomuckého, jímž něm takové dílo slíbena bylo.
I'moím ledy, aby Vaše Milostdodavatelem řádků těchto mně oustně zpravu
daní sobě neztížila, zdali již někdo o tom pracuje; a braoli se toho
nullti můžeme štěstí, abychom to dílo mezi lid nil katolický rozšiřovali.
Druhé, o čem sobě onstní odpověď Vaši Milooti vyprošuji, tato
jut: Zadal jsem pokornou prosbu k nsjdůstojnějěl arcibiskupské kon
lisloři Pražské, aby stržené odhíréuím Otcův Apoštolských peníze
& svatojanskémn Dědictví dodati, mne pak nejmilostivěji mezi Spolu
zakladatele přijati ráčila. Ovšem bych rad, aby poulžené prosba moje
uslyěéna byla.
Bych pak již naplnil míru proseb mojich [tak] opovažuji se i tuto
otisku na Vali Důstojuost a Milost skládati, zdali kdo na kommentáru
sv. Písma pracuje. Položil jsem sobě za úkol života, dáli Bůh, obšírným
výkladem Nového Zákona vel. duchovenstvu posloužiti, kterážto práce
teprve. po mnohých letech k žádanému cíli přivedena býti může. —
Proto by mně v tom kratší výklad, který by spolu i pro lid potřebovan
býti mohl — (jak n. p. Allioliho, ') — dokonce nevadil; nohrž z celého
srdce žádám, aby takový co nejdříve na světlo vydán byl, a tak kněží
naši k německému séhati nemuseli. ')
.
1) 6. číslo spisů Dědictví sv. Jana Nepomuckého na rok 1837. Str. (56, c. 30 kr.
Na str. 174. uv. časopisu píle redakce, že o dílo tom, »původně v němčině vydaném,
všecky hsopisy celé říše vyznívají, to .není pro lid přiměřenějlího a na věccky případ
nosti rodin élte se vztahujícího spisu nad touto přítomnýc.
Dědictví sv. Jana Nep. na vydávání knih založil exjesuita Antonín Hanikýř
na památku stoletého výročí 1829 svatořečení Jana Nep. Zřízeno 1885.
') Preklad a výklad německý (1830 a dd. v 6 sv.).
') Na str. 788 jm. časopisu odpovídá »redakcí- předně, že konsistol' 76 výtisků
»Spisů sv. Otců Ap.: pro Dědictví sv. Jana stačila vděčně ijmouti a veledůstojněho
pana, který hned v prvním roce založení hotovými 40 zl. n. st. Dědictví spoluúdcm
I. třídy :se stal, k Spoluzakladatelům ochotně pripsati. Zbývá ale knihy této nerozpro
daných jeětě 34 výtisků. Proto ve jménu Dědictví Svatojanského na velkeré velebně

Ještě bych v mnohém o poradu Vaší Milosti a Důstojnosti prosil.
Necbtčje však déle baviti ochoty Vašnostiny, zavírám, ostávaje 8,01)

zvláštní ůctou,')
Vaší Důstojnosti a Milosti

nejoddanější

František Sušil,
prof. theologie.
V Brně 9. července 1838.
14.

Hugo Karlík (1807—1894) Sušilovi.
Táže se. zda S. hodlá vydati životých; :lby on sám té práce zbytečně *
nepodnikal. (Spis jeho v pěti dílech vydán v Praze 1845—1858).
Místo š píše a s dvěma čárkami nahoře, n e dělá obyčejně tečku
místo háčku.

Vysoce Důstojný a Velebný Pane
Velectěný Pane Vlastenče
Divno bude ovšem V. V. že z tak daleka a od člověka zcela
cizého list obdržíte; ale příčina k němu jest tak přirozená tak sprostá,
že mne po jeho přečtení i hned výmluvna míti račíte.[tak]
Jest tomu téměř rok, co sem se v prázdných hodinách spise;
váním životů svatých veýstředně obírati počal. Maje k tomu chuti &.
pramenů rozlíčných dařilo se mi to s Boží pomocí tak dalece, šelem
o vydání spisu přemeyšleti počal. I psal sem V. D. P. Pešinovi o zá
měru svém an tu mne od něho dopis došel, že i Vaše Důstojnost
o podobném předmětu pracovati račíte a práce Vašnoetina veřejně
ohlášena býti má. *) Z toho sem se jednak zaradoval. jednak zarmoutil,
duchovenstvo tu žádost činíme, by se naklonilo těchto, 34 vytisků
rozkoupiti, a tak na prospěch Dědictví laskavě přispčti.
Co se literárních otázek důstojného veleučeného plna professora
vcllrerých hohoslovích [tak] pánů spisovatelů, redakcí příznivě zprávu
takovou prací, jako jest: :Pl'eklad Nového Zákonac s výkladem; pak
. Světic Bošíchv pérem e\ým zanšlí, — by snad na nevděk jich na

po 1 zl. na Iti.

týká, tu žádáme
dáti, zdatne kdo
>Zivoty Svatých
jedné \čci více
nepracovala.. .Cekáme na prohlášení aš do konce Dubna, kde pak v Května vela-;
učenému panu proíessoru zprávu dáme, zdat pro nás v pracích svých pokračovati má.:
') Tak; před tím tištěno dvakrát: austně. ale úkol
') Srv. pred. dopis
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a sice jen proto, že práce má jest zbytečná, a já drahý čas, moha
jiným spůsobem výborně ho použíti, zmrhal sem. I uzavřeno tedy;
Vall Ddrtojnosti psati[talt] u poprositi, aby ste si neráčil obtěžovati mne
o plánu svém při nndřečeně práci upřímně upraviti, bychom, pnkli se
abodujome. nndsrlno nepracovali, a.jeden druhého nekazil, nebot [tak] jest
to Ilohou ůulsností upodstatněno, že obšírnější v naší mateřské řeči
*
sotva jednou se vyplatí, neřkuli dve o téže látce stejným způ-Á

*
"!|

“ující. Já se svouctí dokládám,že upřímnělimne[tak] o tom
děti učíte, jako já to učiniti chci, a. přede mnou jakoukoli

'Hnst
máte, rád od předsevzetí svého ustoupím, jsa přesvědčen že
llvoty nad-míněné oným se vyrovnají, které sem ve Vainost. díle:
“pl-y sv. otců npoětol. četl.
(30 do mé práce. vyznávám, že první tři měsíce do censury
unltystllló. . že s ostatní prací v roce snadninko hotov býti můžu,
nlMt [ml:| en nyni [tak] i o opisovatele, a výborným correctorem [tak] slohu
pneu-ránu. Zivoty m6jsou zdá se mi dosti obšírně, tak že každý měsíc 16—18
umu rukou psaných nrchů obsahuje. Obzvláštní ctnosti v životě každého
svatdlm jsou potaženo na živobytí lidské, a texty z písem svatých vyna
lýmtlubl Ipodststndnó. Somntam uvádím zlomky ze spisů jejich aneb ně—

...lůl
"poldi
.— w.
.“
..

"N“.

bjednénebdruhéctnostizbuzujícíaneb
hřícha náru
“lí příhodně
ronjlmůní.
Mne[tak]sezdálozapotřebí

"do dose sides tuk rozmanitostn aanímavost,&co nad

0“ nnvnl Mít-i docílí. nod-ll vypruvováním holých udalosti. Užitek
tt. i duchovnímu spnvol ') nemely, jenž tak latky [tak] nabude ku
"útočným lián-ním na nělrolik rolní.
?e sem nn zdař Bůh nepracoval domníval jsem se proto že na
hubených úntaveoh bohosl. spolužáky sem měl, z nich mi mnozi dopisují
. ku práci povzbuzují, některé z legend mé rodině zaslané i mezi lidem mé
dědiny široko se čtou, Excellenc biskup Budějovický dobrovolně roz
líhní spisu mi slíbil, & Důstojný P. Dr. Kamer Rektor na ústavu
theol. v Budějovicích pro vše, co se vlasti týká, výborný horlitel, mně
velmi příaniv jest. Z toho jsem měl tím větčí radost, an sem čistý
výnos, na jistý způsob opět vlasti obětovati chtěl.
Nůže teď sem se V. D. a V. upřímně vyznal &doufám že mi ') mí
nění své podobně sděliti rnčíte, aneb jakýs takýs [tak] ponavržení učiníte;
já ale obnovují svrchu určené prohlášení, že pakli V. V., nebot ohlášení
') Z plepsáno v s, a krátké
') přetrženo: dum.

sem nečetl, prospěch jakýkoli přede mnou míti račíte, já rád od před
sevzetí svého ustoupím, a snad jiný předmět si oberu.
Všeho dobrého Vaší Voleb. a Důst. na Pánu Bohu prose brzké
odpovědi se naději. Bůh ví že smeyělení mé čisté a upřímné.
Vaší Velebnosti a Důstojnosti
ponížený bratr

P. Hugo Jan Karlík,
kapitulu zákona premonst; professor historie cír
kevní na ústavu bohoal. v Teplé, bill Marianskýú
láanírh [tak] (Marienbad) kde posta.

V Teplé dne 4. Dubna 1839.
15.

František Škorpil: (1814—1890), tehdy kaplan v Jaroměřicích naaáp.
Moravě, Sušilovi.
O svém studiu semitských nářečí. O Tylově časopisu ,Vlastimil'.

V Jaroměřicích na den Řehoře velk. 1) 1840.

Drahý bratře v Kristu Pánu!
Umluvu nasi věrně nachovávaje zápasím s Hebrejštinou; a vskutku,
povážím-li na mysli překážky, které hned v složení grammatickém nám
Evropanům z hola novém se vyskytují, a zil tou příčinou porovnáním
analogickým odstraniti se nedají, hned zase se suchého čtení mrtvé
grammatiky povstávají, a kdežto by celé to přiučování návodem a radou
natele v hračku se proměnilo, němon Iiterou v temnosti zavádí, jichž
vysvětlováním žádný neuvěří mnoho-li času a trpělivosti se stráví;
povážím-li to vsecko, pravdu jsem řekl: že aápasím s Hebrejštinou.
V dubnu načnu nepravidelná slovesa. Za to, že hebrejsky se naučím,
mohu se zaručiti, o Syritinu a Arabštinu ale ani se nepokusím; nebo
a toho, co jsem, : pouhé zvědavosti do grammatik těchto 2 řečí hlídna,
našel, soudím, že bez učitele a při ostatním zaměstnání se jich zmocniti
ani pomysliti nesmím; leda že bých [tak] přijda do Brna k V. P. Klímkovi ')
') 12. března.
') P. Ambrol Klimek řádu kapucínského \. 1796 v Hranicích), professor (1826
al 1755) 8. Z. a semitských nářečí, : nich! hebrejltina byla jako dosud závaznou. Byl
dobrým znalcem svého předmětu, ale o jeho zvláltnostech kolují si do dnes rozmarné
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doohlsel, aneb což ještě štastněji by vypadlo, ve Vídni výborných [tak]
učiteidv poslouchaje pouze timto mým oblíbeným studium-,se obiral.
DL-li to Bůh, nepřišel bych už docela průzen, nebot vite-' z vlastní
akulenoeti, že teprv tenkráte, kdyžjpřiučujicimu-se jisté řeči _naobzoru
ul nebytů autmosti jakési světlo vystupovati počinů..které pravého té
Mi ducha udhovi objasňuje & oné obratnosti dodá., 1)niž sam-potom se
upravuje a eotve že kde pochybil, hned lepšího se dovtípí, že tenkráte

m
neetšvt ona rozkoš, kterou žádne.překážka neudnsi, an pomyšlení
le liestný konec člověku ani oddechu nepopřeje. I já počinům pochopovati
ducha řeči hebrejské a proto opětuji: hebrejsky se naučím,'ale o ostat
nich marné pomyšleni.')
Pište mi, prosim, co nového? -—Co soudite o Vlastimilu ?_') Neni-li
Pin Kajetán Tyl vyborný Zižkovec? Věřte, denněse mi více zošklivuje naše
lidomilovna a čistolidská literatura. Všude mužete [tak] etapovati nenávist
proti katolickému náboženství, i české kněžstvo si dopisuje. že prý
Górres') et comp. by rád zavedl lidstvo do onných barbarských dob
středního věku, a Athanaeia 5) zatracuji (ku př. Štulc a jeho stoupenci)
e oetutni episovateletvo jen ohled, že přec větši dil duchovenstva
me". '. “etnik-ti na pf. aemlnll prý někdy posluchačůmznamky. Nepávem postí.
_,
MMO ei k u... etuovet, te um" a přecedoetal dvojku (nedostatečné). Ja, das

_ u
ll—

».
dpvull
heevoepehhKl. evýmpotekedlem,der Reiser will auch zweite
NM. Ninive. jek I' on pvlv. k lomu přijde. vyhnese Kl. svým způsobem:

. . .weon lie'e nicht vollen, eo muli ee ein Anderer krlegen. Ne ele že mi, ačkoli byl
dobře připraven, pHprevou ns opvevoou skoulku pokaleny prlsdnlny: .. .da werden
Ble's um so lelehter heben, nebo: lie-ev knenee.
Jednou ze rok nával kollegy
proie-ory na nhoetlnun: kouplv neb dostev slepiel dal jl vyseděti několik vajec &
poaval plny na kuhta. — Dolunšlou proeunduchoet jeho poeluchači všelijak se pokouleli
vyulltkovatl, nevrhujice mu na pr. ke akoulm smlnu pol-udi zkušebně latky, aby dal
snedndjli na dopoledne, neenulnljll ne odpoledne, předpoklldajice, že dopoledne bude
skoulka ukoncena (na př. Centleum nebo Žalmy). Kl. velice ochotně deputaci povoloval:
Aber je, cena so, \vie es dle Herrn haben rollon . . . e přes opětovné upozorněni, že tak
to nechteji, opekoval svůj puvodni porad, el deputace se smichem e ovšem s nepořízenou
odešle. — Předndlel : usti (hebrejltlnu a výklul 8. Z.) dle svých skript. Srv. Dr. Josef
Bamsour, Dějiny elumnltu brnřnekůho. V Brno 1007 str. 70.

') Bprlvné ; (= j) přetrhno.
') Zdi se, že númluve- ellehle v tom, aby Š. připravoval ee na rigoroee boho
slovi, k čemuž byla (a jest) podmínkou analoet i nedvasných předmětův, arabštiny,

Mejltiny

a syrštiny.

'

') Tylův Vlastimil vyohhel od 1840.
*) Srv. str. 22').
5) Athanasius, spis Górreahv o pomšru cirkve a nám (1888), jenž jako jiné
spisy jeho značně přispěl k obnově katolického smýšlení. — Vlciav Štulc mld—1881).
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katolicky smeyšll, a literatura jeho podporou stojí a padne, činí opa
trným etc. etc
Každý čtvrtek modlívám se za navrácení-se Anglie do Církve dle
příkladu kleru Francouzského; obzláštně [tak] za všecky Slovany, aby [tak]
jim Pán dal poznati, že bez náboženství katolického nic nemá stálosti,
že budou-li hečmati v národ prázný Deismus, jakoby křísili mrtvolu
galvanismem, jenž' ní vyloudí jiskry, ale život jí přece nevdechne;
jakoby zabáněli smrt smrtí, a podávali národu kalich záhuby řkouce:
Pite i vy z něho, neboť i my připíjeli sme vám!

Pamatujte na modlitbách na

Frant. Škorpíka.
Poručte mne Hainišovi.')

16.

Skorpík, tehdy farář v Bobdalicích u Vyškova, Sušilovi.
Přivítání v Bohdalicích. Návštěvy u zámecké rodiny Mannerovy.

Velebný Pane !
Rozmilý Příteli !

Že jsem Vám spíše nepsal, stalo se proto, že jsem dílem nevěděl,
kde se zdržujete, dílem očekával jsem Vás den ode dne do Bobdalic.
Jak slavně moji tarníci mne přijali, slyšel ste snad již od Josefa.
Od té doby, co jsem tu, záleží hranice, jež můj nynější obzor lemují,
pouze z hrncův a talířův, kuthanův a pánví; nad nimi vznášejí se co
černá mračna: měehy plně prosa a čočky, žita a pšenice a brambor,
které co krupobití dětí na mě ponejprvé prósou života vezdejšího
stísněné srdce. Však já předce neocbábám, nýbrž veselou myslí podnikám
boj s žaludkovými starostmi, má sestra mi stojí co bystrá pobočnice
pevně po ruce; pročež doufám, že brzo co vítěz slavné sobě zazpívám
Te Deum!
Vrchnost se ke mně velmi přívětivě chová, ke mně dochází a
mou domácnost novými pořáde dary obmejšlí. Dvakráte za týden bývám
k tabuli zván, večery trávím obyčejně v rodinném jich spolku, zábavou
') Dr. Antonín Helnlsch, tehdy professor církevních dějin a práva ' alumnátě.

nam býva hovor francouzský a hra na klavír. Patron obzlaětně zachází
.. mnou jako s bratrem, však ale ja se pilně varuji zobyčejněti mn.
Nnuho mi k získání jeho přízně přičinil prof na konservatorium pražském,
l'ttsch. On někdy býval učitelem Mannerovým & v prazdninach se
několik neděl nyní zdržíva v Bohdalicích. S ním tedy jsem častěji
nlx'uvul; že naše rozpravky hudbou počavěe hudbou se zavíraly, se
maumí samo sebou. On velmi chválil mou hru na klavír, můj zpěv při
Ill svaté a to vrchnost rada poslouchala, v jeho úsudek nezvratnou
.ajíe důvěru. Jak divně a opět jak přirozeně Pán Bůh všecko řídíl
lfřednictvo mě. se ke mně velmi zdvořile, já. jsem těž přívětivým,
nikoli na oko ale upřímně; tak doufám že uctu [tak] sobě vynutím mezi
muži, přízeň získám mezi jich paními a paunami. Oni všichni dobře
posororuji, jak se vrchnost ke mně chova, a chovaní-se vrchnosti jest
jim veždy tlakoměr-em vlastní poníženě buď jasné, buď poěmúrné neb
tpatné povětrnosti. Ja však nespokojím se s tím, aby mne z ohledu na
vrchnost sobě vážili, ja sobě jich uctu chci zasloužiti a vymoci tím,
čím jsem, nikoli pro mne, ale pro Krista a pro vlast. Že 1831-1106za
měry daří, dokazuje Vám to, že mladší uředníoi [tak] mi dali-slovo, že na
rok budou se mnou držeti Květy, Noviny a Včelu a obzlaštně každý
pro sebe Týdenník proto, že prý bude moravský. ') Dříve nechodívali
na kazaní protože patron sám do kostela chodíval do Kučerovaů) nyni
ale vždy je vidím v stolicích jim vykázaných, nikoli proto že sám
patron navštěvuje pořadně chram Páně, nýbrž z vlastního popudu, čehož
důkaz máte v tom, co mi dcera správcova řekla, když jsem jednou
v sobotu odcházel od nich: My se zase na zejtřek těšíme, vel. P.;
a proč? ptal jsem se. Na kazaní! zněla odpověď. Pakli by také tuto
odpověď někdo měl za pouhou zdvořilůstku, může se přesvědčiti ojejí upřím
nosti, poslechneli rozpravky děvčat a chasníkův robotujících neb píšících
a vyšívsjících; vykládají sobě obrazy, porovnání :: příklady vyňaté
: mých řečí. O jak blaze jest býti duchovním v národě naěeml V Brně
jsem míval kostel/ějlprazný, ačkoli jsem hledívaí všemožně učiniti kazaní
aajímavým, nyní ale stonpna na kazatelnici vidím jen sumě hlavy a
v těch hlavách oči zvědavostí zěřící, a. když potom jim počnu upřímně,
srdečně a ohnivě mluviti o Panu Bohu, o Kristu Pánu a o Panně
') Květy (pův. Kv. České), list belletristický, tehdy red. Jakubem Malým. Noviny
(vl. Prutské N.) se zábavnou přílohou Česka Včela, red. Fr. Klnčák a K. Štorch. Tý
denník (od r. 1848) red. Jan Ohéral (s Klácelem).
') Sousední farnost, německá.
3) u sv. Maří Magdalské (.n Františkanůc), kde byl před tím kaplanem.
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Marii, jížto naš kostel jest zasvěcen, způsobem 1)pro ně novým a pozoruji,
jak je má slova zajímají, těší, nové světy v jich duchu budí, jasnější
výhledy na čaenost a věčnost jim odevírají a oni potom sejdonce se
se mnou vřelé díky své mi skládají řkonce: „Bůh jim to zaplat, vel. P.,

tak jsme ještě neslyšeli hlásati Slovo Boží, a k tomu ještě tak
dobře moravskyl“
— tu věru ani sam nevím, čím jsem já tolik
radostí od Boha zasloužil, které v té době v srdci svém cítím. Nemohu
se však ubrániti poknšiteli, jenž mne ponouka tuto poznamenati: Zdali
by moje kazaní p. Snš--ému') byla dosti populární? Mým Hanakům
json_argznmitelna.—
*.
Můj byt bude na jaře přettaven, auhledněji a pohodlněji uspo
řádán; zahradník vrchnostenský obdržel rozkaz, mou zahradu co
nejužitečněji a nejkrásněji upravit. Až bude všechno hotovo dle plann,
jejž mi sdělil sam Patron, potom se budu takto podpisovat: V Bohdalicícb,
na hradě našem Křepelkově, dano a. t. d.
Ještě něeol
Mezi Bohdalicemi a Kněerovem stojí na pěkném návrší, s kterého
se rozmila na okolní krajiny odevíra vyhlídka, kamenný kříž, u paty
kříže mala socha P. Marie. Tuto zhanobili dva němečtí chaaníei tak,
že jeden jí vyklinnl oči, druhý nos jí odrazil. Stalo se to před osmi
lety. Nedávno roznemohl se onen, jenž eoše byl oči vyklinul, na oči,
denně pozbýval zraku, až tyto dny oslepnnl. Druhý, jenž soše“byl noa
urazil, podobnou stíhán jest metlou; jeho vlastní noe mu nyní rozžíra
— rak. Řekne-li nevěrec, že to nahoda, co tím vyložil? Svou hloupost!
— Až nameln ve mlejně p. Travnického u Víškova, počnn mletí ve
mlejně literárním .doma; nerad bych pouze krupil, nýbrž dobrou vy
rážkou Týdenníkovi ') posloužil.
Pište, co ste skusil v prazdninach, svému
upřímně oddanému

Frant. Škorpíkovi.')
Na den sv. Jarolíma, 5) 1847.
')
')
')
')

přetrženo: jim.
Jakub Buchltzky, profeasor pastoralky (a kautclství) v alumnátě brněnském.
Sušil byl mezi zakladateli »Týdenníknc.
Škorpik sim byl kdysi ještě za svých studií Bulila provázel na cestách za
lidovou písní a hudební svou znalostí při zapisech nipěvů dobře mu posloulll. (Srv.
Fr. s. 3091).
') 30. září.
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U Kodytkových 1) rozmíškách až se sejdeme!
l'fi sekundioích v Kroměříži připíjeli dosti malému uředníčku ve_
Vídni a v Brně, Piovi') ale nepřipíjeli. Doslýchám, že měli zákaz!
'
17.

Skorpik Sušilovi.
Proti švabachu ve spisech Dědictví sv. Cyrilla & Methods.

Vysoce učený Pane Professořel
Velevážený Přítelil

Tyto dny přišlo ke mně několik mladých kněží podívat se na
diplom a to sice: Milonský, Litenčický, Střílecký.') Slyšíce, že se mají '

„Missie“') tiskne u ti š vabachem,

všichnivelmi prudce osvědčovali

se proti tomu. Když jsem jim důvody Vaše byl předložil, odpověděli:
Naše dítky ve školách čítají-písmo latinské a my hledíme sbuzovati
v nich obzvláštní oblibu v něm, úlohy musejí nám psáti latinkou a. t. d.
Pro starší čtenáře nech se tisknou Liturgiky, Cesty po Sv. zemi 4) a jiné
ěvabachem, ač mnozí snadno přemohou překážky čtení latinského a
ty se předce jednou přemoci musejí. Vímet sice, že staří páni nerádi
čítají latinku a to z nechvalného pohodlí, ač výmluvu berou z národa.;
na. jich řeči dbáti nesmíme, oni pro národnost ničeho nečiní, z nich nám
nevzejde lepší budoucnost. Dále nem?že Dědictví se obmezovati toliko
na spisy populární, ono musí i nám podávati, čeho nevíme & tu se
nám zdá, jakoby spis vědecký, nenaviděnou literou psaný, ani polovice
tě ceny neměl, kterou má skutečně do sebe. Ne lid zpouzí se proti
latině, nýbrž staří páni popouzí lid proti ní. Proč pak u nás čítají
dobře latinka? proto že je k tomu vedeme, neumí-li čísti otec, říkává:
však můj chlapec to přečte. Ještě jiných uváděli důvodův, kterými
však Vás obouzeti pouštím.
Přiznávám se, že horlivě toto nastupování na. potřebu, sprostiti se
již jednou švabachu, s radostí jsem poslouchal. Ač se ostatně pokorně
') Josef Kodýtck, předchůdce Šk. v Bobdaliclch, tehdy farář v Březí na záp. Mor.

') roz. IX., který pro své konstituční smýšlení a opatření nebyl u absolutismu
oblíben.
') z nedalekých Milonic, Liteučic : Střílek. Diplom Dědictví sv. Cyrilla a Methods.
4) Škorpíkův spis .Missie tichomořské: 1853.
') Spisy Dědictvím vydané.

podávám k rozsudku Výboru a v ničem se urputiti nechci, předce
musím odvolati daného onehdy slova, aby se totiž Missie tiskly
ěvabachem. Věřte mně, že. kdykoli uařím knihu slovanskou švahaehem
tištěnou, po každé tím bolestněji pocituji jarmo cizinstvu, vida pak knihu
latině tištěnou těšim se, jakoby mně posud stojícímu na otrocké půdě
egyptské kynula krajanka : protějšího břehu, usmívajíc se na mně [tak]
tváří poznaky otroctví sproětěnou. Křivd nam učiněných ničím zlým
cizinstvu co křeatan vzpomínati nechci, avšak dovolte, abych, kde a
kdy mohu, hcbienterslrou livraj jeho shodil. —
S vysokou uctou Vaě
Vysoce učený Pane Professoře
poničený a vděčný
Škorpík.
V Bohdalicích na den Sv. Narcissa,') 1852.
18.

Škorpík Sněilovi.
O svém spise „Miseie“ a o kalendáři l,Moravan“.

Velehnosti!
Zasílaje ostatné archy Miasií dle smlouvy Vaší Velehnosti prosím,
abyste je vel. -p. Kuldovi') doručiti račili. Archy 21. a 22. otiskou se
z Moravana 1853. Moravan pro Tok budoucí již mělhy se rozesílati,
aby lid, dříve nežli kramaři počnou ho zanášeti jinými kalendáři;
pilně v našem čítaje mohl jej schvalovati všude kolem sebe přátelům,
a známým. Račte otom zmíniti v kruhu nalincův, jimž srdečnou uctu.,
vzkazuje, Vaěí pak Velehnosti v nejhluběí pokoře se poroučí
nejupřímějlí ctitel Váš

Fr. Škorpík.
V Bohdalicích, 24. října, 1853.
19

Škorpík, tehdy farář, děkan a okresní ěkoldozorce v Kučerově, Sušilovi.
') 29. října.
') Beneě Method Kulda 0820—1903),

jednatel Dědictví.

Vzkaz výboru Dědictví sv. Cyrilla a Methoděje o životopise sv. Frant.

Xav. Poutní

na návštěvu. O článečku proti „Kronice práce'.

Veledůstojuý Pane Kanovníkul
Velectěný Přítelil
Zaměstnan jsa visitacemi nemohu se dostaviti k sezení na den
20. t. m. položenému, čehož nad míru lituji; prosím ale vyřiditi p. t.
výhemíkům, že o životopise Sv. Františka Xav. dále pracuji a doufám
preci ukončiti snad ještě dříve, nežli rok s rokem se sejde. 1) A nyní
připomínám návštěvu vloni slíbenou; ačby dobu předpisovati neslušno
bylo, osměluji se předce navrhuouti slavnost S. S. Patronův ') ke schůzi
přátelské, namlouvú se k tomu časem i významem. Do Rousínova
poslalbych koně, kdykoli byste tam přibyti se nsnesli.
Psal jsem p. prof. Šmidkovi'), aby článek proti „Kronice prace“
v časopise katol. Duchovenstva položený také ve Hlase otisknouti dal
— avsak posud, nevím proč, nestalo se tak.
Žadaje Vaši Veledůstojnosti na Panu Bohu hojnost 'všech dobrých
darův zůstávám
vždy upřímný ctitel a přítel

Xuv. Škorpík.
V Kučerově, na Slavnost Seslání Duoha Sv.,4) 1865.

20.
Tomáš Procházka Sušilovi.
T. Prochazka (1803—1858), v letech 1828—1831 co do úřadu
mladší Sušilův spolukaplan v Olbramovioích, od něho vlasteneckým snahám
aiskaný, pak kaplan v Ivančicích, o jejichž národní probuzení těžkými boji
ve škole a v obecenstvu nehynoucích zásluh si dobyl, v tomto dopise děkuje
') Za r. 1866 vlak vůbec žádný podíl :Dědictvimc nevydůn.
') kostela kučerovskeho, sv. Petra a Pavla1 29. června.

') Karel Šmídek (1818—1878), tehdy redaktor novin :Hlasc. - Článeěek otištěný
v Pump. katol. duch. (1865) nemífen hlavně proti modnlm tehdy, natunlistickým na
lovům (o původu člověka a p.) v »Kronioe pracu, jež toho roku začala vycházetl ve
dením J. V. Jahna (1838—1903) od něhož pravě oneu I. díl..:praeovan; Sušil prý za
tu vnad míru pochvalněc Škorpíkovi psal.
*) 4. června.
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za ukázkový arch z díla S. „Spisy svatých otců apostolských“. Zmínky
o některých spisovatelích českýchi německých. Vzkaz bývalé farnice Sušilovy.'
Dopis nedetovan. Dle zmínky o díle Sušilovč, týká-li se 1. vydání 1837, jak se
zdí, a o Staudenmaierovi, jenž 1887 dosaeen na unlversitu frybumkou, psln r. 1837
neb 1838.
V prsvopise listů P. pomrovetl zvlatč nedostatek neb nestejnost v čárkováni samo
hllsek. Tak psáno: eedlak, nadenník, sam, Vaších a Vašich, plesaní a uznání. žadati
a “deti, spravedlivehoavelkebo, Ves a uši, predee a předee prace a prlce a j., tedy chyby]
z nepozornosti a kromě toho některé ulumom.
Tet mezi větami čárka zhusta chybí.

B. I)

"

Obdržel sem arch Vašich Sv. Otců ap. prav6[tak] v tom okamžení,1
an mi tu do zahrady sedlák písek přivezl. Dobře věda, že nadenník.
mi jej do uedobrého místu složí (jak se také stalo), nemohl sem se
odtrhnouti od Svatých Otců Vašich úvodu, až jsem po jednou přečetl
110. Po druhé na večír, když mi v kazauí nic nechtělo napadnouti, 84
po třetí v neděli na večír po pracích toho dne velkých, neb sem byl
sám doma, pan odjel po ranní do Rosic. A p. Josef byl v Oslovanech,')
zastoupil na zatím místo Lípkovo, jenž tam z Rouehovan přijde.
A takto doufam, že třikrate na nas čtení Vašich sv. Otců oučinkovati
bude. Jednou vytrhne z hospodaření, po druhé ku kazaní chuti a
síly dodá a po třetí po pracích utěehy. Není to dost za prace Vašer
— Avšak kéžby ostalo mezi živými jmeno Zahradníkovo -a Černého.
Cožby asi ti dva pocítili a jakby i spolu se podivili, možnali to ten
samý František Sušil býti, co se posud v Praze ozval! — Avšak
Jirsík snad není muž obyčejný! ') Nebude sobě žadati onen tajný přítel
ve Vídni Scheiner, *) aby česky znal (?>
Vaši vychovanci snad
veskrz si to budou žadati a pilně se budou učiti. Pau biskup “)

uznává za dukaz [tak]Vašehofortgesetzte

Verwendung

nasle

dovně i co předešlo přijímá a u Vás povolaní božího najde. Buď co buď,.
Svatí Apostolštl Otcové radují se plesaním velikým, že pravě nyní
v tomto odekřestaném světě takovou čest a slavu Vami dosahují.
Jenom bohužel nenalezneli práce Vaše jakby zasloužila spraved
livého uznaní mezi kněžstvem Moravským, netruchlete pro to. I kdyby
.) Co písmena ta znamena, nevím. Snad: Bratřc.
') Oslavany.
') Kněží spisovatelé: Vincenc Zahradník (1790—1886), Josef Černý (1785 —1834),
Jan Valerian Jirsík (1798—1888).
4) Professor theologie na vídenské universitě.
5) Frant. Ant. Gindl (1786—1841), biskupem Brněnským byl 1882—1841.

umel-kými jazyky mluvil kdo a tajemství všecka vysvětlovati kdo znal,
u velkého počtu zamknutě uši najde. Čechové proto že to české a.;f
snad proto také že to předce s rozumem psano hojně odeberou. Druhého-;.
vydění se brzi [tak] dočkáme. Tisk a papír není horší nežli v Krokui
Panna Orleanska dle slohu a uspořádání věci se nehodí pro lid._.
Za to ale katechismy v rozmluvách co do věcí a slohu vybornaté [tak]
prace. Podívejte se, co tam i o kupování zahrad od kněží se praví,
totiž na strance 432.
Děkuji Vám za zprávu stranu Tubiuského časopisu. 1) Však by
mne bylo víc těšilo, kdyby Staudenmayer byl raději do Tubingu přišel.
Kuhnovi já myslím neporozumím. Ti mladí jsou obrazotvornějěí, třebas
kolikrate jedno opakují. Ba i Mphlera čím dále pochopuji. On nerad
mnoho najednou uvadí, a [nečitelné nehádj ?] : tak ohněm, ale ro-ěcuje
jakoby slabší svět před sebou měl, a kde nejvíce zapotřebí, tam nejdéle“
trvá a opětně na to samé zavadí. Tak by každý Professor měl býti.
Ve svátcích sem celou Symboliku přečetl v jednotě a nyní jeho
Beitrag. Ale jsem velmi roztržitó mysli, jiné věci, zdraví a i zahrada *)
mi nedají pokoje.
Konečně děkuji za zdělení ruky p. biskupovy, kteráž psala, abych
Vás potěšil.
Dnes byla v kostele u nás Hinterkirchnerka z Lidměřic.') Bědo
vala, že jest nyní opuštěna po Vašem odchodu z Olbramic. Pana
faraře že docela nemůže rozumět, že kolikráte již pod samou kazatelnou
stala a nic nerozuměla. Prosila mne, až Vám psáti budu, abych Vas

dal na stokrát pozdravit.
Mějte se tedy dobře a brzo nám zas něco vydejte.
Váš

Tomaš.
,) Theologlsche Quartalschrift. Tůbingen od r. 1818. Slavní theologové Fr. A.
Staudcumaier (1800—1857), Joh. v. Kuhn 0808—1887), Job. Adam Móhler (1796 až
1838), tento známý zvlúitě spisem o rozdílech katolictví a protestantismu »Symbolikc
(1332), jenž vyvolal protispisy a další rozpravy M.
') Prochazka' 1ětěpařstvím a zahradnictvím snažil se rodišti svému býti užitečným.
7. otcovského dědictví zřídil si vzornou zahradu, svým nákladem osázel kopec nŠibenicic
|Bvatojanský) ořeěím a dal popud ]: osazení překrásných strání »na Béněc, vinic, stromo
řadí nul., ku zřízení hospodářské jednoty. Srv. Kulda, Životopis T. P. (Brno 1863) str.
:.s M. _ F. 8. str. 47 dd.
') osady přifařeuě do Olbramovic.
31.

21.

Tomáš Prochazka Sniilovi.
Projev soustrasti nad úmrtím matky Sušilovy (1-9. dubna 1841).
Adresse na str. 40: : Bundle. Jeho Velebnooti Panu Panu Františkovi Sulilovi
velemloužilému professorovi v Brně.

V Evančicích 9tóho dubna 1841.

Zarmoncený bratře!
Už Vás tedy i ts nejmilejií mstičks opustila, Bůh si ji povolal
ze strasti pozemských, tu která Vás jediného tak tuze [tak] milovala.
Pohnnlo mne toto podivné řízení boží s Vali. rodinou. Na Vas se to
skladů.! Však vesmi kříž svůj, slova teprv více pochopiti máte. Prave
v tento svatý tyden [tak] se to přihodilo, abyste snnd za hodného
uznán byl spolu trpěli v tomto času, eaknsiti, čehož mistr a. pán
na zakusiti račil [tnk]. Je. ve Vašem životě a osudech Velich zřetedlně
prstu Božího znamenám. Proto musím říci, že srdečněji s Církvi svatou
Hsllelnja zpívati můžete, nežli ten koho pin jen tak vledně vodivá..
O modlete se vroucně k Bohu! Za tak dobrou matku co děkovati
máte jemu. Při modlitbě za poznstalé sirotky připomeňte mne nehodného,
Vašeho
Tomale [tak].

22.

Tomáš Procházka Sušilovi.
jak oslavil jeho jmeniny.
V tomto a dd. listech psáno vesměs j (m. 3), í (m. j), ou (nn. nn).

V Ivančicích na den Sv. antisknl)

1846.

B

V neděli jsem si zavolal zpěváka starohorskó kapličky, s naučil
jsem ho píseň : 1) „Šel jest pan Bůh, šel do ráje“, : on ji odpoledne hned
potom zpíval. V pondělí t. j. dnes an píši, zašel jsem hned po mii svaté
') Regis, ktcstnlho patrona Suiilovn (l6. června).
') lidovou.
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do školy s toutéž krasnou písní, četl jsem ji dětem, a při řádkach,
ježto jsem já s plesem četl, plesaly dítky, jmenovitě při slovíeh:
„Adam za nim poklekaje“ pak „Jez Adame, jez to jabko, co jest Ípo
něm velmi sladkol' (Tu se daly dítky do hlasitého úsměchu radost
n6h0.) „Dal jim pan Bůh po motyee“ (radostný smíchl). Při verši: „Než
se chleba dokopali, do syta se naplaksli“ bylo všem do žalostného
pláče. Slovem dítky jsem dovedl tu dobu do citů takových, jakých
dojista žadný Čechofag nevytlači více! — Pak jsem učiteli dal píseň,
aby se píseň hned zpívat učili! — A teď vězte, to jsem učinil proto,
aby byl oslaven den Vaš! — Svatvečer byl tedy oslaven v kapličce,
a ten dnešní ve škole! — Modlil jsem se, rozumí se, nebot modliti se
za Vás velka jest má. povinnost!
Vašeho
Tomáše.

NB. Pan děkan se ze všeho vyspal a nebylo nic!

23.

Tomáš Procházka Sušilovi.
BlahoPřáuí ku jmeninám S. — Domněnky o stáři kaple Svato
jakubská v Nových Horách u Ivančic, za Josefa II pobořcné, již P. znova
zbudovali si předeva (srv. Kulda u. m. str. 7. 66 a 76.)

V oktavě Sv. Františka Reg. 1846.

Bratře milý a Drahocenný
Dohroději můj a místa mého rodného!
K svátku Vašemu za mnohé dobrodiní pro mne a “obecnaši diky
srdečné. Děkoval jsem také Panu na den Vaš za to, že Vás také pro
mne na svět dáti ráčil. Zvláště jsem u oltáře Páně Kristu našemu
přednášel smysl slov Mohla-ových, Alles gemeisame Leben eutateht und
besteht nur durch das Gefuhl oder die klare ErkenntniB der BedUrf
tigkeit und Mangelhaftigkeit unserselhst uud durch die dadurch bedingte
Einsicht, daB nur in der Verhindung und in dem engsten AnschlieBen
an Andere die eigene Beschranktheit und Hilfelosigkeit gehohen werden
kóune. — Víte, že mi se stal Móhler příruční knihou, a snad bez Vás bych
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katolicky ameyšlí, a literatura jeho podporou stojí a padne, činí opa—
trným etc. etc
Každý čtvrtek modlívám se za navrácení-se Anglie do Církve dle
příkladu kleru Francouzského; obzláštně [tak] za všecky Slovany, abý [tak]
jim Pán dal poznati, že bez náboženatví katolického nic nemá stálosti,
že budou-li hečmati v národ prázný Deismus, jakobý křísili mrtvolu

galvanismem, jenž'z ní vyloudí jiskry, ale život jí přece nevdechne;
jakobý zaháněli smrt smrtí, : podávali národu kalich záhuby řkouce:
Pite i vy z něho, nebot i my pripíjsli sme vámi
Pamatujte na modlitbách na

Frant. Škorpíka.
Poručte mne Hainišovi.')

16.

Skorpík. tehdy farář v Bohdalicích u Vyškova, Sušilovi.
Přivítání v Bohdalicích. Návštěvy u zámecké rodiny Mannerovy.

Velebný Pane !
Rozmilý Příteli !
Že jsem Vám spíše nepsal, stalo se proto, že jsem dílem nevěděl,
kde se zdržujete, dílem očekával jsem Vás den ode dne do Bohdalic.
Jak slavně moji íarníci mne přijali, slyšel ale snad již od Josefa.
Od té doby, co jsem tu, záleží hranice, jež můj nynější obzor lemují,
pouze z hrncův a talířův, kuthanův a pánví; nad nimi vznášejí se co
černá mračna: měchy plně prosa a čočky, žita a pšenice a brambor,
které co krupobití dští na mě ponejprvě prósou života vezdejšího
stísněné srdce. Však já předce neochábám, nýbrž veselou myslí podnikám
boj s žaludkovými starostmi, má sestra mi stojí co bystrá pobočnice
pevně po ruce; pročež doufám, že brzo co vítěz slavně sobě zazpívám

Te Deum!
Vrchnost se ke mně velmi přívětivě chová, ke mně dochází a
mou domácnost novými pořáde dary obmejšlí. Dvakráte za týden bývám
k tabuli zván, večery trávím obyčejně v rodinném jich spolku, zábavou
') Dr. Antonín Heinlsch, tehdy professor církevních dějin . práva v alnmnátě.

.

nam bývá hovor francouzský a hra na klavír. Patron obzlaštně zachází
se mnou jako s bratrem, však ale já. se pilně varují zobyčejněti mu.
Mnoho mi k získání jeho přízně přičinil prof na konservatorium pražském,
Pitsch. On někdy býval učitelem Mannerovým a v prázdninách ,iie
několik neděl nyní zdržíva v Bohdalicích. S ním tedy jsem častěji
obcoval; že naše rozprávky hudbou počavěe hudbou se zavíraly, se
rozumí samo sebou. On velmi chválil mou hru na klavír, můj zpěv při
Mši svaté a to vrchnost rada poslouchala, v jeho úsudek nezvratnon
majíc důvěru. Jak divně a opět jak přirozeně Pán Bůh všecko řídí !
Úřednictvo má se ke mně velmi zdvořile, já jsem též přívětivým,
nikoli na oko ale upřímně; tak doufám že uctu [tak] sobě vynutím mezi
muži, přízeň získám mezi jich paními a pannami. Oni všichni dobře
pozororují, jak se vrchnost ke mně chova, a chovaní-se vrchnosti jest.
jim veždy tlakoměrem vlastní ponížené buď jasně, bud pošmúrné neb
špatně povětrnosti. Já. však nespokojím se s tím, aby mne z ohledu na
vrchnost sobě vážili, já. sobě jich uctu chci zasloužiti a vymoci tím,
čím jsem, nikoli pro mne, ale pro Krista a pro vlast. Že se mně zá.
měry daří, dokazuje Vám to, že mladší uředníci [tak] mi dali slovo, že na
rok budou se mnou držeti Květy, Noviny a Včelu a obzlaštně každý
pro sebe Týdenník proto, že prý bude moravský. ') Dříve nechodívali
na kazaní protože patron sám do kostela chodíval do KučerovaJ) nyní
ale vždy je vidím v stolicích jim vykázaných, nikoli proto že sám
patron navštěvuje pořadně chram Páně, nýbrž z vlastního popudu, čehož
důkaz máte v tom, co mi dcera správcova řekla, když jsem jednou
v sobotu odcházel od nich: My se zase na zejtřek těšíme, vel. P.;
a proč? ptal jsem se. Na kazaní! zněla odpověď. Pakli by také tuto
odpověď někdo mělza pouhou zdvořilůstkn, může se přesvědčiti ojejí upřím
nosti, poslechne-li rozprávky děvčat a chasníkův robotujíeích neb píšících
a vyšívajících; vykládají sobě obrazy, porovnání a příklady vyňaté
z mých řečí. O jak blaze jest býti duchovním v národě našem! V Brně
jsem míval kostel/Sj/prazný, ačkoli jsem hledíval všemožně učiniti kazaní
zajímavým, nyní ale stoupna na kazatelnici vidím jen samá hlavy a
v těch hlavách oči zvědavostí zářící, a když potom jim počnu upřímně,
srdečně a ohnivě mluviti o Panu Bohu, o Kristu Pánu a o Panně
') Květy (pův. Kv. České), list bellctristický, tehdy red. Jakubem Malým. Noviny
(vl. Pražské N.) se zábavnou přílohou Česka Včela. red. Fr. Klučak a K. Štorch. Tý
denník (od r. 1848) red. Jan Ohéral (! Klacclem).
') Sousední farnost, německa.
') u sv. Maří Magdalské (nn Františkánůc), kde byl před tím kaplanem.

/
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Marii, jížto naš kostel jest zasvěcen, způsobem 1)pro ně novým a pozoruji,
jak je má. slova zajímají, těší, nové světy v jich duchu budí, jasnější
výhledy na časnost a věčnost jim odevírají a oni potom sejdonce se
se mnou vřelé díky své mi skladají řkonce: „Bůh jim to zaplat, vel. P.,

tak jsme ještě neslyšeli hlasati Slovo Boží, a k tomu ještě tak
dobře moravskyl“
— tu věru ani sam nevím, čím jsem já. tolik
radostí od Boha zasloužil, které v té době v srdci svém cítím. Nemohu
se však ubrániti pokušiteli, jenž mne ponouka tuto poznamenati: Zdali

by moje kazaní p. Snš--ému')
jsou srosnmitelna.

byla dosti populární? Mým Hanakům

—

>4“

Můj byt bude na jaře přestaven, auhledněji a pohodlněji uspo
řádán; zahradník vrchnostenský obdržel rozkaz, mon zahradu co
nejužitečněji a nejkrásněji upravit. Až bude všechno hotovo dle planu,
jejž mi sdělil sam Patron, potom se budu takto podpisovat: V Bohdalieích,
na hradě našem Křepelkově, dano a. t. d.
Ještě něcol
Mezi Bohdalicemi a Kučerovem stojí na pěkném návrší, s kterého
se rozmila na okolní krajiny odevíra vyhlídka, kamenný kříž, u paty
kříže malá. socha P. Marie. Tuto zhanobili dva němečtí chasníci tak,
že jeden jí vyklinnl oči, druhý nos jí odrazil. Stalo se to před osmi
lety. Nedavno roznemohl se onen, jenž soše byl oči vyklinnl, na oči,
denně pozbýval zraku, až tyto dny oslepnnl. Druhý, jenž soše byl nos
urazil, podobnou stíhán jest metlou; jeho vlastní nos mu nyní rozžíra
— rak. Ěekneli nevěrec, že to nahoda, co tím vyložil? Svou hloupostí
— Až nameln ve mlejně p. Travnickěho u Víškova, počnn mletí ve
mlejně literárním .doma; nerad bych pouze krupil, nýbrž dobrou vy
rážkou Týdenníkovi') posloužil.
Pište, co ste skusil v prazdninach, svému
upřímně oddanemu

Frant. Škorpíkovi.')
Na den sv. Jarolíma, *) 1847.
') přetrhne: jlm.
') Jakub Buschltsky, professor pastorllky (. kasatolství) v alumnltě brně-usum.
') Sušil byl mezi zakladateli »Týdsnníknc.
') Škorpík sim byl kdysi ještě za svých studií BnIíla provlzol na outlch sa
“lidovou písní a hudební svou znalostí pH sipíseoh nlpěvů dobře mu poslontll. (Srv.
Fr. S. 3091).
') 80. září.
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O Kodytkových 1) rozmíškách až se sejdeme!
Při sekundioích v Kroměříži připíjeli dosti malému uředníčku ve
Vídni a v Brně, Piovi') ale nepřipíieli. Doslýchám, že měli zakaz!
'
17.

Skorpík Sušilovi.
Proti ěvabachu ve spisech Dědictví sv. Cyrilla & Methoda.

Vysoce učený Pane Professořel
Velevažený Přítelil

Tyto dny přišlo ke mně několik mladých kněží podívat se na
diplom ato sice: Milonský, Litenčický, Střílecký.') Slyiice, že se mají
„Missie“') tiskno u ti š vabac hem, všichni velmi prudce osvědčovali
se proti tomu. Když isem jim důvody Vaše byl předložil, odpověděli:
Naše dítky ve školách čítají .písmo latinské a my hledíme zbuzovati
v nich obzvláštní oblibu v něm, úlohy musejí nam psati latinkou &.t. d.
Pro starší čtenáře nech se tisknou Liturgiky, Cesty po Sv. zemi 4) a jiné
švabachem, ač mnozí snadno přemohou překážky čtení latinského a
ty se předce jednou přemoci musejí. Vímet sice, že staří páni nerůdi
čítají latinka a to z nechvalného pohodlí, ač výmluvu berou z národa;
na jich řeči dbáti nesmíme, oni pro národnost ničeho nečiní, z nich nam
nevzejde lepší budoucnost. Dále nem?že Dědictví se obmezovati toliko
na spisy popularni, ono musí i nám podavati, čeho nevíme a tu se
nám zdá., jakoby spis vědecký, nenaviděnou literou psaný, ani polovice
tě ceny neměl, kterou má. skutečně do sebe. Ne lid zpouzi se proti
latině, nýbrž staří pani popouzí lid proti ní. Proč pak u nas čítají
dobře latinka? proto že je k tomu vedeme, neumí-li čísti otec, říkává.:
však můj chlapec to přečte. Jeětě jiných uváděli důvodův, kterými
však Vás obouzeti pouštím.
Přiznávám se, že horlivé toto nastupování na potřebu, sprostiti se
již jednou švabachu, s radostí jsem poslouchal. Ač se ostatně pokorně
') Josef Kodýtek, předchůdce Šk. v Bohdalicích, tehdy mu v Březí na záp. Mor.
') roz. IX., který pro svě konstituční smýšlení a opatření nebyl u absolutismu
oblíben.
') z nedalekých Milonic, Litenčic a Střílek. Diplom Dědictví sv. Cyrilla a Methoda.
4) Škorpíkův spis .mssie tichomořské: 1353.
') Spisy Dědictvím vydané.

podávám k rozsudku Výboru a v ničem se urputiti nechci, předce
musím odvolati daného onehdy olova, aby se totiž Missie tiskly
ěvabacbem. Věřte mně, že. kdykoli uzřím knihu slovanskou ěvabuchem
tištěnou, po každé tím bolestněji pocitaji jarmo cizinstva, vida pak knihu
latine tištěnou těšim se, jakoby mně posud stojícímu na Otrocké půdě
egyptské kynula krajanka : protějšího břehu, usmívajíc se na mně [tak]
tváří poznaky otroctví oproštěnon. Křivd nam učiněných ničím zlým
cizinstvu co křesťan vspomínati nechci, avšak dovolte, abych, kde a
kdy mohu, bcbicnlerokou livraj jeho shodil. —
S vysokou uctou vas
Vysoce učený Pane Professoře
poničený a vděčný

Škorpík.
V Bohdalicícb na den Sv. Narcissa,l) 1852.
18.

Škorpík Sušilovi.
O svém spise „Mieaie“ & o kalendáři ,Moravan“.

Velebnostil
Zasílaje ostamé archy Missií dle smlouvy Vaší Velebnosti proelm,
abyste je vel. 1). Kuldovi') doručiti račilí. Archy 21. a 22. otiskou se
z Moravana 1853. Moravan pro ?ok budoucí již mělby se romílati,
aby lid, dříve nežli kramaři počnou ho zanášeti jinými kalendáři,
pilně v našem čítaje mohl jej schvalovati všude kolem nebo přátelům
a známým. Račte o tom zmíniti v kruhu nalincův, jimi ordečnou uctu
vzkazuje, Vaší pak Velebnosti v nejhlublí pokoře se poroučí
]
noiupřímějlí ctitel V“
„

Fr. Škorpík.

"

V Bohdulicích, 24. října, 1853.
19—

Škorpík, tehdy farář, děkan a okresní ěkoldozorce v Knčerově, Sušilovi.
]) 29. října.

') Bene! Method Kulda (1820 4903). jednatel Dědictví.

Vzkaz výboru Dědictví sv. Cyrilla a Methoděje o životopise sv. Frant.
Xav. Pozvání na návštěvu. O článečku proti „Kronice prace“.

Veledůstojuý Pane Kanovníkul
Velectěný Příteli!
Zaměstnau jsa visitacemi nemohu se dostaviti k sezení na den
'20. t. m. položenému, čehož nad míru lituji; prosím ale vyříditi p. t.
výborníkům, že o životopise Sv. Františka Xav. dále pracují a doufam
práci ukončiti snad ještě dříve, nežli rok s rokem se sejde. 1) A nyní
připomínám návštěvu vloni slíbenou; ačhy dobu předpisovati neslušno
bylo, osměluji se předce navrhnouti slavnost S. S. Patronův ') ke schůzi
přátelské, namlouva se k tomu časem i významem. Do Rousínova
poslalbych koně, kdykoli byste tam přibyti se usnesli.

Psal jsem p. prof. Šmídkov1'), aby článek proti„ Kronice práce“
“v časopise katol. Duchovenstva položený také ve Hlase otisknouti dal
— aviak posud, nevím proč, nestalo se tak.
Žůdaje Vaši Veledůstojuosti na Pánu Bohu hojnost 'všech dobrých

darův zůstávám

vždy upřímný ctitel a přítel

Xuv. Škorpík.
V Kučerově, na Slavnost Seslání Ducha Sv.,4) 1865.
20.

Tomáš Prochazka Sušilovi.
T. Procházka (1803—1858), v letech 1828—1831 co do úřadu
mladší Sušilův spolukaplan v Olbramovicích, od něho vlasteneckým snahám
získaný, pak kaplan v Ivančicích, o jejichž národní probuzení těžkými boji
ve škole a v obecenstvu nehynoucích zásluh si dobyl, v tomto dopise děkuje
') Za r. 1866 však vůbec žádný podil »Dědictvímc nevydán.
') kostela kucerovskeho, sv. Petra a Pavla1 29. června.
') Karel Šmidek (1818—1878), tehdy redaktor novin »Hlasc. _ Čláucčok otištěný
v (“asop; katol. duch. (1865) namífeu hlavně proti modnlm tehdy, naturalistickým ná
lorůin (o původu člověka a p.) v »Kronice prices, je! toho roku začala vycházetl vc
du-nímJ. V. Jahna (1838—1903) od nlhož pravě onen I. díl. .zpracovin; Sušil prý za
to vnad míru pochvalně: Škorpíkovi psal.
*) 4. června.
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za ukázkový arch z díla S. „Spisy svatých otců apostolských“. Zmínky
o některých spisovatelích českýcbi německých. Vzkaz bývalé farnice Sušilovy.
Dopis nedatovln. Dle zmínky o díle Sulilovč, týká-li se 1. vydaní 1837, jak se
zdí, a o Staudenmaierovi, jenž 1887 doenen na universitu fryburskou, pain r. 1837
neb 1838.
V pravopise listů P. pozorovatl avllltč nedostatek neb nestejnost v Mrkovani samo
hllsek. Tak psáno: eedlak, nadennik, sam, Valich a Vašich, plesaní a uznání. žadati
a “deti, spravedliveho a velkeho, Vu a na., predee a piedoe prace a princ a j., tedy ohyby
z nepozornosti a kromč toho některé "líhne-ti.
Též mezi větami čírka ahnsta chybí.

B. :)

Obdržel sem arch Vašich Sv. Otců ap. prave [tak] v tom okamžení,
an mi tu do zahrady sedlák pisek přivezl. Dobře věda, že nadenník
mi jej do nedobrého mista eloží (jak ae také stalo), nemohl sem se
odtrhnonti od Svatých Otců Vašich úvodu, až jsem po jednou přečetl
110. Po druhé na večir, když mi v kazaui nic nechtělo napadnonti, a.
po třetí v neděli na večír po pracích toho dne velkých, neb sem byl
sám doma, pan odjel po ranní do Rosic. A p. Josef byl v Oslovanech,')
zastoupil na zatím misto Lípkovo, jenž tam z Rouchovan přijde.
A takto doufám, že třikráte na nas čtení Vašich sv. Otců oučinkovati
bude. Jednou vytrhne z hospodaření, po druhé ku kázaní chuti a
síly doda a po třetí po pracích utčehy. Není to dost za prace Vale!
— Avšak kéžby ostalo mezi živými jmeno Zahradníkovo »a Černého.
Cožbý asi ti dva pocítili a. jakby i spolu se podivili, možnali to ten
samý František Sušil býti, co se posud v Praze ozvali — Avšak
Jirsík snad není muž obyčejný! ') Nebude sobě žádati onen tajný přítel
ve Vídni Scheiner, ') aby česky znal <?>
Važi vychovanei snad
veskrz si to budou žadati a pilně se budou učiti. Pan biskup 5)

uznává.za dukaz [tak]Vašehofortgesctzte

Verwendung

nasle

dovnč i co předello přijímá.a u va. povolůni božího najde. Buď co buď,
Svatí Apostolčti Otcové radují se plesůnim velikým, že pravě nyní
v tomto odekřestaném svčtč takovou čeat a alavu Vámi dosahuji.
Jenom bohužel nenalezneli práce Vale jakby zasloužila spraved
livého uznáni mezi knčžstvem Moravským, nctruohlete pro to. I kdyby
') Co písmena la analnenl, nevim. Huanl. Bram-.
') Oslavany.
') Kuhl spisovatelů: Vincenc Zahradník (HOO—ISIC), Joni Černý (1785 —1834).

Jan Valerian Jinik 0798—1888).
') Proioaaor theologie na videu-ke uulversltč.
') Frant. Ant. Gindl (1786—1841), biskupem Bruin-kým byl l882 _ 1841.
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angelskymi jazyky mluvil kdo a tajemství všecka vysvětlovati kdo znal,
u velkého počtu zamknutě uši najde. Čechové proto že to české a
snad proto také že to předce s rozumem psáno hojně odeberou. Druhého
vydání se brzi [tak] dočkáme. Tisk & papír není horší nežli v Kroku.
Panna Orleanská dle slohu a uspořádání věcí se nehodí pro lid.
Za to ale katechismy v rozmluvácb co do věcí a slohu vybornaté [tak]
práce. Podívejte se, co tam i o kupování zahrad od kněží se praví,
totiž na strance 432.
Děkuji Vám za zprávu stranu Tubinského časopisu. 1) Však by
mne bylo víc těšilo, kdyby Staudenmayer byl raději do Tubingu přišel.
Kuhnovi já myslím neporozumím. Ti mladí jsou obrazotvornější, třebas
kolikráte jedno opakují. Ba i Mohlera čím dále pochopnji. Ou nerad
mnoho najednou uvádí, a [nečitelné nehádj ?] : tak ohněm, ale rozněcuje
jakoby slabší svět před sebou měl, a kde nejvíce zapotřebí, tam nejdéle
trvá a opětně na to samé zavadí. Tak by každý Professor měl býti.
Ve svátcích sem celou Symboliku přečetl v jednotě a nyní jeho
Beitrag. Ale jsem velmi roztržitě mysli, jiné věci, zdraví a i zahrada')
mi nedají pokoje.
.
Konečně děkuji za zdělení ruky p. biskupovy, kteráž psala, abych
Vás potěšil.
Dnes byla v kostele u nás Hinterkirchnerka z Lidměřic.') Bědo
vala, že jest nyní opuštěna po Vašem odchodu z Olbramic. Pana
faraře že docela nemůže rozumět, že kolikráte již pod samou kazatelnou
stála a nic nerozuměla. Prosila mne, až Vám psáti budu, abych Vás

dal na stokrát pozdravit.
Mějte se tedy dobře a brzo nám zas něco vydejte.

Váš

Tomáš.
\) Theologisohe Quartalschrift. Tiibingen od r. 1818. Slavní theologové Fr. A.
Staudenmaier (1800—1857), Joh. v. Kuhn 0806—1887), Joh. Adam Mohler (1796 až
1838), tento známý zvláitě spisem o rozdílech katolictví a protestantismu :Symbolikc
(l832), jenž vyvolal protispísy a další rozpravy M.
') Procházka | ětěpařstvím a zahradnictvím snažil se rodišti svému býti užitečným.
7. otcovského dědictví zřídil si vzornou zahradu, svým nákladem osázcl kopec »Šibenioic
(Svatojanský) ořeším a dal popud k osazení překrásných strání ma Renč-, 'nic, stromo
radí nul., kn zřízení hospodařakě jednoty. Srv. Kulda, Životopis'l. P. (Brno 1863) str.
55 dd. _ F. 8. ml 47 dd.
') osady přifařeně do Olbramovic.
3!

21.

Tomáš Procházka Sněilovi.
Projev soustrasti nad úmrtím matky Sušilovy (1- 9. dubna .1841).
Adresse na str. 40: : Evaněle. Jeho Velehnoati Panu Panu Františkovi Sniilovi
velemloužilěmu proiessorovi v Brně.

V Evančicích 9těho dubna 1841.

Ztrmoucený bratře!
Už Vás tedy i ta nejmilejší matička opustila, Bůh si ji povolal
ze stmati pozemských, tu která Vás jediného tak tůze [tak] milovala.
Pohnulo mne toto podivné řízení boží : Vali rodinou. Na Vás se to
skladů! Však vezmi kříž svůj, slova teprv více pochopiti mate. Pravě
v tento svatý tyden [tak] se to přihodilo, abyste snad za hodného
uznán byl spolu trpěti v tomto času, sakuaiti, čehož mistr a pan
náš zakusiti račil [tak]. Ja ve Vašem životě a osudech Vašich zřetedlně
prstu Božího znamenam. Proto musím říci, že ardečněji s Církvi svatou
Hallelnja zpívati můžete, nežli ten koho pin jen tak věedně vodivá.
O modlete se vroucně k Bohu! Za tak dobrou matku co děkovati
mate jemu. Při modlitbě za pozustalé sirotky připomeňte mne nehodného,
Vašeho
Tomale [tak].
22.

Tomáš Procházka Suěilovi.
jak oslavil jeho jmeniny.
V tomto a dd. listech psáno vesměs j (m. 3), 1 (m. i), nn (nn. au).

V Ivančicích na den Sv. Františka .) 1845.
B.

V neděli jsem si zavolal zpěváka starohorské kapličky, ». naučil
jsem ho píseň : *) „Šel jest pan Bůh, šel do ráje“, a on ji odpoledne hned
potom zpíval. V pondělí t. j. dnes an píši, zašel jsem hned po mši svaté
') Regis, ktcstnlho patrona Sulilova (16. června).
') lidovou.
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do školy s toutéž krásnou písní, četl jsem ji dětem, a při řádkáeh,
ježto jsem já s plesem četl, plessly dítky, jmenovitě při slovíoh:
„Adam za ním pokleksje“ pak „Jez Adama, jez to jabko, co jest—po
něm velmi sledkol' (Tu se daly dítky do hlasitého úsměohu radost
něho.) „Del jim psu Bůh po motyoe“ (radostný smíebl). Při verši: „Než
se chleba. dokopali, do syte se naplakali“ bylo “všem do žalostného
pláče. Slovem dítky jsem dovedl tu dobu do citů takových, jakých
dojista žádný Čechofag nevytlačí více! —- Pak jsem učiteli dsl píseň,
aby se píseň hned zpívat učili! — A teď vězte, to jsem učinil proto,
aby byl oslaven den Váš! -— Svatvečer byl tedy oslaven v kapličce,
& ten dnešní ve škole! — Modli! jsem se, rozumí se, nebot modliti se
za Vás velká. jest má povinnost!
Vašeho
Tomáše.
NB. Pen dekan se ze všeho vyspal a. nebylo nic!

23.

Tomáš Procházka Sušilovi.
Blahopřání ku jmeninám S. — Domněnky o stáří kaple Svato
jakubská v Nových Horách u Ivančic, za Josefa II pobořené, již P. znova
zbudovati si předevzal (srv. Kulda u. m. str. 7. 66 a 76.)

V oktavě Sv. Františka Reg. 1846.
Bratře milý :: Drahocenný
Dobroději můj a místa mého rodného!
K svátku Vašemu za. mnohé dobrodiní pro mne a “obecnaši díky
srdečné. Děkoval jsem také Pánu na den Váš za to, že Vás také pro
mne na svět dáti ráčil. Zvláště jsem u oltáře Páně Kristu našemu
přednášel smysl slov Móhlerových, Alles gemeisame Leben entsteht und
besteht nur durch das Geftíbl oder die klare ErkenntniB der Bedurf
tigkeit und Mengelhaftigkeit unserselbst und durch die dadurch bedingte
Einsicht, daB nur in der Verbindung und in dem engsten AnschlieBen
an Andere die eigene Beschranktheit und Hilfelosigkeit gehoben werden
kónne. -—Víte, že mi se stal Mohler příruční knihou, &snad bez Vás bych

nebyl měl jeho! — Že Vás za to miluji, o tom přesvědčen ste, prosim
tedy buďte mi přítelem a rádcem věrným na této počasne života pouti!
Vězte, co mne potěšilo tyto dni. Považte, zvon Svatojakubský nese
rok 1202. Kdo teď rozhodne, jak stará kaple tato. Byl-li pro tu kapli
lit, čili již hotový někde koupen. Tu nejstarší knihu městskou, kterou
ještě p. Boček 1) za sebou má, bych předce ještě potřeboval. A-potom
co o našem městě chová. Rad [tak] bych si všecko letos sepsal, abych
věděl, co máme. Náš chrám opravdu pamětihodný jest. Byltě před časy
chrám velmi čistý, jen že malý, ale královský. Ta římsa a obruba
přepěkná jest. Ze jej Elška stavět dala, to že dokazovat budu, teď
Vam to do smichu. Nu vsecko bude do smíchu mnohým a předce pravdě
této nebudou moci odpíratil — Peter svědčí, že měl skuliny a roz
pukliny, a na něm shledáno již, že přestavován, celý : cihel jest, tot
outraty převelikěl —

Nestává knihy takového (obsahu ?>, která jedná o stavbách zlastě
[tak] Moravských chrámů? S Chvalcovským ') již jsme několikrát věží a
chrám prolezli a nepochybně jestě prolezem. Při tomto vyšetřování jest mi
opata až líto, když on si napsal: Et qui vidit testimouium perhibet de
his, a p. Volný ') nevěří a já zpitovaním [tak] jakobých [tak] sám po
chybovati se zdál. Mnoho věcí na chrámě potvrzuji pravdivost vypra
vování jeho.
'
S Pauem Bohem Váš
Tomáš,

24.

Tomáš Procházka Sulilovi.
Blahopřání ku jmeninám S. a oslava jejich zpěvem eucharistického
hymnu dle překladu B. (Hymny církevní. Brno 1840) Zmínka o akademii,
jakých P. od r. 1840 několik ročně pořádal. (Kulda u. m. str. 37 d.)
List ned-Iovio. Dlo smí-ky o hymnech . lloěkovl plán v červnu !, 1846.
Adresu-n na str. “: : l-Ivaučlc Jeho Důstojnostl Pána Pana Františka Suěila
veleuěeněho Proíessora v Brně.

') Antonín Boček (ISO?—1347). archiv“ a dějepisec moravský.
') Vl. Chvalkovský, mlynář v Bybuíkách u Mor. Krumlova, dobrý přítel P., se
kterým se častěji nsvitěvovali.
') Řehoř Tomás Volný (1798—1871), místopisec moravský.

Bohem mi daný bratře!
J mých přátelství, mě nehodného také vděčnost vede k Vám v tento
den, jenž jest každému nejvzácnější roku celého. Vděčnost pravím! —
Mnoho-li jest na duši m6 vyjma hříchů vlastních —- o čem Vy byste
nevěděl, a nebyl k vyvinutí stále nepodněcoval? A proto dobroději
můj díky Vám! _—Duch Páně osvětiž Vás! a dejž z Vás i na mne
milostí svých odblesk linouti. Dejž síly Vám a zdraví stálého po
mnoha mnoha [tak] léta, nebo pořád se mi zdá, že ta. síla pro Moravu
potřebná nikdá by se nesoustředila bez Vás.
Dnes jako ještě v Oktávě Nejsv. těla božího dal jsem poprve
zpívati Váš překlad koruny hymnů církevních a modlil'jsem se za Vás,
čehož rozumí se, nemohu opominouti na den Vašeho svátku.
V posledním listu mém jsem Vám psal o naší akademii, totiž
o obrazu průsvitném vyhotověnu [tak] býti majícím. Já dám kresliti
Rudolfa a podle něho smírlivého biskupa 1)Brunona a snad opodál
několik rytířů. Prolog Vám předložím k vypravení. Váš František ')
by mi na trhu mohl někde vyhledat obrázek Rudolfa Habsburského
krejcarkového vydání. On má dobré oko na ty věci. — Jenom
.přiležitostně promluvte s Panem Bočkem,') j.nak obtěžovati nechci vás.
S Panem Bohem očerstviž [tak] Vás přimluvou svou Svatý
František pro nás
a zlástě pro Vašeho
Tomáše.
25.

Tomáš Procházka Suěilovi.
Blahopřání ku jmeninám S.. obavy o jeho zrak (srv. str. 21.)

Milý Bratře!

Opravdu letost jest mi Vám mnohem více k svátku přáti, an
mě v listech svých strachujete. Oči, oči, časný statek! Ty Vaše ale
jsou nám statek věčný! __ Nemělaby bez nich Moravička a celý
Slovanský svět pravých očí vnitřních! — Za. ty Vaše oči prosím tedy
" Olomouckého (1245—1281)
') Snad S. sestrovec Tomátek.
') Hrv. str. 38.
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Pána Boha u oltáře! — Za Vás celého často prosím! — Jsem dlnžv
nikom a tudy vděčnost povinnost moje “) — Vy sto také ten, komu
já — slabý tvor — skutky svými se vychloubávám, a Vy se z nich
těšíváte proto, že mi přátelsky přejete, a také proto, že Vám přitom
napadává: Tot ovoce stromu, jejž jsem já zeštepoval[mk]l —
Mám Vás k svátku moe ňakým skutkem potěšiti? —“ Slyšte!
na tento den Váš veze pošta nových 5 oudů Dědictví Svatojanského')
do Prahy. Ject'nás teď 481-— Blahověst ') bude se čítati u nás v pěti

vytiscíohl —
Okřej tedy srdce věrné a přej mi zas. Oko si odpočne & bude
zas sloužit, dá Páni Tak jest, boje jsou rozličné na tom světě, i to
tělo zemdlené protiví se duchu, až tam na věčnosti dá nám pán roušku
jinou duchu zcela volnou, každému snad dle zásluh jeho, jakonž Vám
mnohými přednostmi před sebou přeje
Váš

Tomáš.
V Ivančicích, na den sv. Basilio.4) 1847.

. . . <pnr>kmistr

5) má svržení své již v rukou.
26.

Tomáš Procházka Sušilovi.
Blahopřání ku jmeninám S. Školské zákony. Národní výbor. slo
vanský sjezd a revoluce v Praze. Volby do říšského sněmu. Drobnosti.
o novinách. Protivenství s německé strany.
Nedatovaný list paán v polovici června 1848.

Milovaný Bratřel
Já svátku Vašemu povím, že Bohu děkuji za duši, která mi“
přeje, a prosím ho, by mi přála na budeuono. Zelám jí, by přáno jí
bylo zdraví na očích opět nabýti, aby mohla Církvi Páně sloužiti ještě
') Opětovně projevy vděčnosti vztahují se na probuzení vlastenecké, jet P. vždy
za dobrodiní Bulilovo pokládal. Srv. Kulda u. m. str. 7.
') Srv. str. 281.
.
') časopiu náboženský r. 1847 Václavem Štulcem založený.
*) 14. června.

\

') Začátek slova ntrlen.

ll
po mnoha léta. Vyhlídky otevřely se do všech končin slovanského
světa, a tudy duše Vaše mohla by uskutečniti, co sobě po vše léta,
co ji znám, vroucně byla přála. Ano Bože dejž jí to, a dovrší se
radost srdce mého!
Nevím zdali Vás ještě před odchodem budu moci v Brně uvítati,
neb posud známo mi není, kdy budu od prefekta povolán. Reisinger
pravil mi, že posledního odjetí hodláte.
Jsoutě časy bouřlivě. Však pro mě srdce nic posud hrozného.
Na kazatelnici mohu býti svobodnějším, co jsem si přával. Co kaplana
znějí přivětivěji slova: Nolite soliciti esse quid mand.') Ba snad v tomto
ohledu příznivější kyne mi doba! — Jinak farářům etc. Jak musí byt
Štulcovi v národním výboru. Ti pánové nás předce ze škol vyhnati
hodlají. Vyšší dohlídka jiným připadne. Však znaje naše pány Visitatory
napadá mi začasto: Nebude velká škoda. Předce však rozchází mi,
proč bylo Spasiteli mistru našemu líto, že přijdou časy, kde ze škol
budou vyháneti nás! Proto sačasto na Štulce zpomínám, jak mu jest
mezi tolika jinak smýšlejícími. Prosím pozdravte ho, jestli v Praze
s ním se sejdete! — Dnes se roznášely zprávy o Praze smutně! Dnes
přišla k nám zpráva, že byl tyto dny pochován farář Rochovanský.')
Nu zase vyhlídka na našem patronátěl Kdož pak bude zadávat? Co
kdyby ') pater Dvořáček ji dostal? Dost možnál
V Krumlově bude volba pro říšský sněm. Navrhnu zjitra Chva
lcovskému p. Dr. Jana Dvořáčka z Vídně. *) Sedláci na jeho slovo vše
činili při poslední volbě pro Brno, snad také poslechnou pro Vídeň.
Rad by byl zvolen purkmistr z Krumlova Francl. Hodný pán, však jak
se mi zdá, s copánkem jako všecil
Podivil jsem se dočísti se také vašeho jména na plátku politickém.
Či mrzí Vás brněnský sněm, že tam není vlastence? Škoda! V úplném
smyslu slova: Dixit Germanus Slave etc.
Odesílám Vám tuhle Zeitschrift der Theologie a děkuji! Brunner
hezky svobodně rozpráví. Hánsle se mi líbí ve Wiener Kirchen--Zeitungu. l')
Havlíček ') vymýtá ďably [tak], jen škoda že posvěcení sám nemá!
') <ucetls> Mat. 6, 31.
') Rouchovanský.
') tak — přetrženo.
*) rodák z Tišnova.
') Dr. Sebastian Brunner (1814—1893), proslulý obhájce náboženských zájmů:
proti t. ř. osvícenství. W. Kirchenzeitung založil 1848. Dr. M. Hůusle, prof. víd. university.

') Karel (1826—l856).
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Tomkovy noviny') sem také zamluvil, posud nic jsme nedostali.
Jak pak ten sobě počíná.
Sjezd slovanský byl překrásný, než nevyštve ') na sebe závistivého,
surového, hrdého Němce? — Jsou to pitomí hlupáci ti Vídenští Schwarzer
a Mahler, lháři a klevetuíci. Vůbec všude hrůza klevet se roznáší a
nových kuje i u nás! — A přec se mi vše lepší podobá, než starý
Met. ') system. 
Jiní jinak soudí a poněkud pro tuto dobu pravdu mají. Však to
jisto, že volnějšího pohybování Církev nanejvýš [tak] potřebí měla!
8 panem Bohem
Váš
Tomáš.
Právě přišla pošta přinášejíc smutné zprávy o Praze. To Vy budete
lepší vědět, Vídeňákům není co věřit! — Co se s nami [tak] na tom
světě stane! Němci nás rozšlapon! Podle toho, co jsem s_ámjiž zakusil,
souditi mohu! Bůh jich souditi bude! — Již jsem to vyčtl neukojitelným
nepřátelům Slovanstva, že hřích prvotní vězí v jich krvi, který
emazati snad jen Mikuláš přijíti musí.

Tedy
S Bohem.
Na B. straně listu nepsáno rukou P. beze vlí souvlslostí s listem, asi o ná

rudních písních:

welche neuerdings der bewnnderungswurdige Fleiss eines mahrisohen
Gelehrten geummelt hat. Gfrórer *) S. 68.
27.

Tomáš Procházka Sušilovi.
Blahopřání ku jmeninám S.

Rozmilý Bratře!

Což mám k Vašemu svátku potěšitelnějšího napsati než to, že
Vám děkuji za všelisoo, a že vás miluji pro všelisco. Dopomáhei Vám
') dříve Havlíčkovy »Pražske Noviny-, od 2. čce1848 orgán poloáhdní; W. W.
Tomek (1818—1906) byl m. j. spolupracovníkem jejích.
') pův. psáno: nevyltval.
') Metterulehův. Klement Václav Lothar Metternich (1778—1859), nk. státník.
') Aug. Frledr. Gíěrer (1803—1861), něm. dějepisec, kouvertita.
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to, zač jsem Vám povinováu k dosažení věčného blaha, a dopomahej
Vám to, proč Vás miluji, !: nabýti [tak] hojnějších milostí u Boha. Dluž-lz
níkem jsem Vaším, za to, že ste se po všecky [tak] léta o mne staral, al
miluji Vás proto, že ste mi svítíval světlem učeností & mravností [tak]
A může-li více vypověděli přítel o příteli než jaké já tuhle svědectví:
vydávámí —Protož potěš se duše Vaše a obnov v mysli své! To jisto jest,
že ste Vy byl onen, jehož jsem sobě na Bohu za dnů mladosti byl?
žádall Vy ste mi byl dán, ». tudíž já po Bohu Vám povinováu jsem,
a za Vás zjitra učiním, jak nejlépe mohu. Bůh prodloužiž léta Vaše
& rozži zase svíci zřetelnice Vaší. Drahé oči pro mne, drahé pro vlast,
drahé pro Církev Páně osvětiž Duchu všeho světla.! Za to prositi ne
přestává
Váš
_

Tomáš.

V Ivančicích na sv. Basilia 1849.

28.

Tomáš Procházka Sušilovi.
Blahopřání ku jmeninám S. 0 sbírce básní Sušilových (Růže a trní.

lel).

valtčva

řeckého kněze Šoráka. Dotaz o spisku pro mládež.

Drahocenný, milovaný Příteli,
a v Christu Bratře!
Jako nikdy posud nepřihodilo se, sloužil jsem letos na Váš svátek
u sv. Trojice. 1) Těěívám se na tu mši svatou každým rokem, poněvadž
se tam sloužit dá pobožně na oltáři málo užívaném, & proto že bývá
lis po Velikonoční sv. zpovědi, ale letos ještě k tomu sv. Františka.
I'li obětování jsem si také zpoměl [tak] na Vaše nové básně, a při Memento
na Vás drahý, dobrý příteli můj na celého, a připomínaje mrtvých
byl jsem pamětliv pobloudilých Slovanských kněží, kteří kdys v té
kapličce proti Matce Církvi 2)se prohlašovali. Probíhala duši mou myšlení,
jakých v ta slova by se dalo směstnati: Pane Bože odpust jim, co
nim-opili v zaalepenosti své proti Církvi, pro jedině a nesmírné zásluhy
jednorozeného Syna svého! Rač také milostivě vzhléduouti na lásku
') Kaple na starém hřbitově.
') Cau (nebo Moravští) Bratří.

potomka pobloudilých Otoův, který miluje Církev tvou nade všecko na
světě, jako toho nejnověji zase důkaz dal v básních svých! Amen!
Znělky Vaše jsem přešel všechny. Opravdu bylo těžké dílo,
bohatě jest; všechny pěkně jsou, a některé přesličnél Co nejkrásnějšíhol
jsou to jasné hvězdy pro náš život zlástě, a pro všechen budoucí,

nebeských pravdlll
Co pak jim řekne Kolár! Tuhle vytýkal svojim, že si již dali
vyrvat palmu vítězství na Slovensku od katolíků! A hle tu se mu
postaví znělky jako zjevenó před oěil Podívá-li se na ně jako rovný
na rovného, aneb bude muset někde Sursum corda?l —
ma uhlídám, jak se bude k nim boěit p. Čelakovsky[tak]?
Kolárovy se mu nelíbili [tak]l —
Byl tu u nás řecký kněz Ivan Šerák, krásný muž, všem se líbil,
Horvat, Slovan, povahy lahodné, od roku 1846 knězem, celou duší
Slovan, však jen Slovan. Jest v Holomouei při pluku polním kaplanem.
Zajel si schválně k Peigerlovi, ') aby viděl své krajany. Dal mi biletku
svou a já jsem mu dal básně Fr. Sušila Moravanu. Byl velmi tomu rád !—
Již několikráte mi napadlo sepsati malou knížečku, co-školní
dárek pro mládež, 0 nehodném Těla Páně požívání, historický, čehož
mnohé důkazy máme výroky samých svatých Otcův potvrzené, a-přidal
bych k tomu příběh náš od r. 1312.') Nevím, stálo by to snad tuze
mnoho! Bylo by toho as arch a dost! Rád bych to měl k 15. srpnu!
Nevím, co vy o-tom soudíte? Zdaliby to na se vzal tiskař čili ne?
Pro ty děti nic plochého k dostání, a přede se mnoho teď při zkouškách
rozdává! —
Vel. Pánu Procházkovi,') jemuž prosím poručena mě mějte, jsem
na Vaší žádost nepsal, poněvadž jsem se obával jej tím pohoršiti.
Básně Vaše jsou tedy v rukou Páně Thunových.
S Bohem

Váš

Tomáš.

Na sv. Františka Reg. 1851.
Posílám tuhle něco do Hlasu hodí-li se to?
') knčsl rodem : l'n—rávy (Nového Prerova)

na jihu Moravy, kde dosud asi

600 Choi-.valh.

') Psal o něm v Časoplsa katol. duchovenstva 1847.
') Matěj P. (1811—1889) od r. 1861 proíessor gymnasia v Brně.

29.

Tomáš Procházka Snšilovi.
Dojem ze sjezdu katolických jednot: v Brně. Sbirka na Dědictví_
ev. Cyrilla a Methods (1850). Přímluva za žadatele do bohosloví.
Adresa na str. 40: : Ivančic. Jeho důstojnosti Panu Panu Františkovi Sušilovi _.
veleučenšmu professorovi theologie v Brně.
Nedatovaný list psán asi koncem září 1851.

B.

Důvěrníci naši navrátili se ze sjezdu nadšeni. Schůzka naše
nedělní trvala přes půl třetí hodiny. Škola byla plna. Důvěrníei vy
pravovali, co slyšeli a viděli, a každý z nich vyzýval shromažděnó;
bratry, aby mi byla Slava [tak] volána. Nu to se strhlo nebe nade mnou,
a nebylo nade mnel Hosiana bylo voláno od lidu. Snad nepřijde již
ukřižuj, již toho bylo dost. Já pak jsem použil rozpáleného železa a
žádal jsem, aby se stal základ pro Dědictví Sv. Cyrilla a Methods.
Proto tuhle 20 &. CM. pod titulem: Jednota Ivančieká 20 H. CH.
Drnhá_ věc, pro kterou píši, ta jest: Náš absolvovaný gymnasium
Jan Sedláček, ač byl od p. biskupa odehnán, nechce jinak jen do
theologie. Prosím <zpraviti ?> mne skrze jiné lidi, jakby to měl udělati,
jeetiile bych já něco nevymohl u biskupa za něho. Protož prosím Vás
a) Jest p. biskup doma.
b) Možná-li ještě za něho prositi tak pozdě. To je pravda, neví—li
p. biskup nic proti Sedláčkovi, že s ním mnoho důvěry na Gymnasium
stratil.

Řekněte své zdání hned Karlovi. On mi napíše ihned, a já na
večer již zpraven budu.
Váš

30.

Tomáš Procházka Sušilovi.
Blahopřání ku jmeninám S. Stesky na domácí nepříjemnosti.
Nedalovaný list psán v polovici června asi 1852.

B.

Co úd jednoty Cyrillo-Methodějské přeji ]: svátku Vašemu co
hlavě své všeho dobra plnou míru, nebot jinak ani údové nezachovají
sebe, neostane-li hlava nale při zdraví a živobytí. O to ovšem za
dnův těchto více než kdy jindy prositi máme, nebot samé smutné
noviny nám přinášejí nase listy, buď že umřel zase jeden z malého
počtu, buď ochuravěl nebezpečně. Konečně přec se myšlenka rozhostuje
v duši: Tak ste na prázdna vystříleli patrony, kliďte se ze světa s ne
pořízenou!

nitost

Do života nic nechce jíti. Tu jsem poručil, aby pro rozma
zapěla se od dětí po mši svaté také jedna jiná krátká

píseň. Pan Vice-školní-dozorce Pan Pater Mach!) ihned si vyjel na
učitele. „Šak mu to p. děkan ') písemně dál“ P. děkan mi to sice písemně
nedal, ani ústně posud zakázal, jehom (prý) učitele obeslav zakázal
jemu. Inu, kdo se má teď hádat? — Takoví marniví hejsci posud
vládnou! Vězte, že zas letos p. děkan v čas velikonoční ani jednu
ovečku svou nezpovídal, jiného bez toho nic nekonával, co zde farářem
jest. Tak se nikomu nepovede jako jemu! Avšak Pater Mášek .) vyvinul
sílu ze svého srdečka jakou před ním žádný. On dosadil učitele na naši
školu a posavad stojí metlou nade mnou, jakou mu p. děkah do rukou
dal, a teď .se boji a stydí říci: Zaražl
Totě ovšem nic veselého, aniž se hodí k želáuí k svátku! Avšak

pravda jesti
Pán Okresný má mladšího as čtyrleteho chlapečka, a jmenují
ho Jaromirekl Bližěího o rodině jsem se posud nemohl dopídit.
Z Jahrhtícher jsem místa neznačená přeložil a tuto přikládám.
Přikládám, že před Panem Bohem naším u oltáře jest povinností
nemalou se_modliti za blaho Vaše časné a věčně
Váš dlužník
Tomáš.

31.

Tomáš Procházka Sušilov'i.
Blahopřání ku jmeninám.
') mludií spolukaplan Prochlzkův.
') farář ivančický (Hůpsch).

Milý Braíře !

Učinil jsem, co jsem byl povinnen, u oltáře Páně za Vás, jakž.
Vy bez toho přesvědčen o mně ste. Což jsem mnohokrate psal, píši zas,:
že to Pánu Bohu děkuji, že mě připoutal na osobu Vaši svazkem on.
sám nejlépe ví jakým. Tak to snad mělo býti k spasení mému! Bůh.
dejl Protož už tak býti musí. Neodstrkujte mě, a minulého roku činy
jeví, že tak nečiníte. Za dary na duši, které Vám Pan propůjčil k roz-;
šíření království jeho na zemi, děkoval jsem, přijav tělo Páně, Bohu našemu. .
Z<a> oživení zřídla v slabých očích Vašich prosil jsem ho. A protož
S Bohem

líbaje Vás trvám dlužníkem Vaším
Tomaš.

Na sv. Františka 1853 v Ivančicích.
P. 8. Naše poutnice posílá tuto něco do Hlasu!
32.

Tomáš Procházka Sušilovi.
Naděje i obavy co do pracovníků. Spis P. „Putování Krista Pana po
av. semi“ 1853.
List nealulovnný psán ni.—i
r. 1858, kterého (1. března) bblomvukň Nár. Jednotac

uněníla své jméno (i.\íutícc Menu) " kterého vydán spis P. .Pumvaníx

B.

Vidět na Vás dle poslední<ho> listu, že máte starosti ale také
žertujete a to dobrá.. Desítky na Dědictví pořad lítají do Brna. Buď p. bůh
pochválen. Opravdu bude jinak na naší milé Moravičce. Žeň hojná a
Vy pravíte, že dělníků malo. Co pak Pater Toma! : Komína?l) On by
mohl tělem a duchem dva zastoupit. Kdyby měl tu vytrvalost patera
Matěje, *) našeho horlivého professora ! -Teď forte citi ferrum date tela
scandite muros. Teď možna aneb již nikdy více po nás. Co roztomilý
p. Thun ') vše pro nás kona? Dyt on na soudu Božím bude na nás
prstem ukazovat: Ten nechtěl, ten nechtěl. Na Tomaška z Komína
zajisté! — O mne [tak] řekne: Ten trochu chtěl, ale nemohl! —
') Tomu Šimbern (1817—1885).
') Procházky.
') Br. Leo Thun (1811—1888)? 1849—1860 min. osvěty.
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Dělám co mohu. Sedím na devatenáctém archu. ') Já pak si musím
počkat, až co Matice ') vydá za putování po svaté zemi.
Posílám Vám: Pout na sv. Hostýn, jak popsala ji přednostka
naše. ') Nic jsem nepřidal, jen poněkud pravopis opravil. Přečte Vám
to snad p. prof.,4) jenž s Vámi aa stolem sedává. Prosim hol Může to
-dat do Hlasu pater Pojmon??l) Nevím, co tomu řlkáte?

Vál
Tomáš.
33.

Tomáš Procházka Sniilovi.
Stesky na domácí příkoří. Sbírka na kapli svatojalmbskou. Frenclova
“Bastilla- Obliba Procházkova spisu Putování Christa P.
Adresse na str. 40: Eibenscliitz. S. Hoehwůrden B. B. Franz Sulil hoehgelehrten
Professor der Theologie in Brůnn (Minoriten Kloster).
Nedatovaný list, na jeho! 3krejearov6 známce vytillčno 10/2, psán asi 1865.

/

Bl
Nesete péči o mne, děkuji srdečně. Opravdu celý ten čas vánočný
jak předhodový tak pohodový byl pro mne památný, pro chytráctví
Machovo proti Slovanství a mne [tak] apro neukojitelný hněv p. děkana,
pro kapličku. ') Sjezd ') mi také mnoho jeho velebnost popudil. Ovšem
nejvíce ty tam řečníkem omámená 4000 11.W W. Ano kdyby [tak] to byl
myslil, imá řeč o panenství. Proto bude-li zase sjezd, již mne musíte
dokonce nechati doma. — Příjmy naše pro kapln vystoupily již na
1875 H. CMI — Nebylo po domich sbíráno, to mi bylo doručeno! —
Tážete se také, jak že stojí se zdravím mým. Já citivám[tak] ná
sledky silného namaháni na jméno p. Jeiiče ') každým rokem, l_etoaovšem
trochu více. Dělávám rád reka, který nejsem, a tudy! trpivám. Studánku
*)
')
')
cházkovo
*)

díla »Putovánic.
Moravská.
Panenaka Jednoty. 1849 založena v lvančicích pro. poč—(Mne|dráhání
čilá Katolická jednota panen, první na Moravě.
asi Matěj Procházka.

') Frant. Pojmen (IBN—IBM) redaktor IHI..
') Srv. str. 88.
') Katal. Jednot.
') zpovídáním a o.

Pro
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nosívém pod levým žebrem pořad aebou, z nížto se provalí jednou“
povodeň smrti na mne, však letos snad jeětě né [tak] ! Pravda jest, že jsem;
si již jednou smrt přál. Však nedlouho! Jeětě bych rad bojoval s Vámi!—
— Děkuji Vám. že se za mne modlívéte. Toho myslím více mi třeba
než poznávám.

_.

Vzala Therezka také písařku') sebou, a doslýcham, že se tam
roznemohla. Ta ubohé. rovněž jako Thereaka mnoho pro mne vyslala;
Jen aby nám tam neumřela, jinak nevím, kdo zas vinu ponese?
Jako s patra se na mne sypou!
Psi hlavu by na mne vstrčili.
Oněměl jsem za stolem a i do mrtvého elřílejíi
Poslal již p. kanovník tu novou Poatillu.') To je hodna kniha,.
veliké. Format velký jako Řehákova Encyklopedie patristieké. ') Tak'
jest psána, jako jsem si já ji pm. Frencl jest spisovatel. Použil mnoho
míst ze svatých Otců, a mnoho přiložil příkladův. Všechny knihy, co
sám používám pro příklady, také uvádí. Me_hlg;a,Schmida, Herbst-;,
Gauma, Macana. Bude to velmi pěkné a velmi užitečné kniha pro lidí
A víte, co mi napadlo po přečtení [tak] několika výkladů, že jsou neb byly
by moje homilee nazbyt! Tam toho velmi mnoho, co Frenol podával
A nase chuti poněkud již nabyté pozbývéml _—Snad nevydam nici
Uklony p. Bílého *)bez zardění nemohu čítati. (Selbstverherrlichg
der Bluem) To mne ale přec těší, že prý lid Putování Christa Pana
réd čítévé. To je ovšem pochopitelno, poněvadž o Cbristu velmi rád
každý čítá, a že na! lid nic neměl. Jé. pak pravím, že knihou p. Frencla,
totiž postillou mnohem více dobrého se uskuteční, 3 radují se z toho.
Na Tiohomorské Missie') se jako dítě těším! Číslo na posledním
lístku Dědictví Sv. Jana stojí 6158.
Starci Novoveětí'), kteří započali sbírku pro našeho sv. Jakuba ')
sbírají prý teď na vkladek do některého z našich Dědictví.
Váš

Toméš.
') panenské Jednoty.
') Postilla čili výklad epibtol a evangelií celého roku církevního (Praha 1854 až
1861) od Innoc. Ant. Frenela(1818—1862).
-) Ant. Arnoět Řehak (moe—1350; Patr. encykl. vyd. 1851—1853 v Praze.
0) Dr. Jan Bílý (IBN—1888).
5) Srv. str. 31 4).

0) u'Oslavan.
7) kapli.
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Vojsko příjde [tak] prý od,nas do Hradiště.
Ma prý zase Blahověst vychazeti! a Štulc se státi professorem
pravým.

34.
Tomúš Prochazka Sušilovi.
Místní rozmíšky. Slavnost DOletAhokněžství faráře Hůpsche.
Adresse na str. 40: Jeho Důstojuosti Plnu Panu Frantllkovi Busilovi veleuěeněmu
prof. theologie v Brně. Minoriten-Kloster.

B.

Zádate, bych Vám napsal něco ze zkušeností nejposlednějších.
Kašel trva posavad, však plíce nejsou nakaženy. Kašlu někdy tak,
že zvracet musím. Od zastuzení pošel kašel, a až se to odleží, odejde.
Jest několik takových kašlantů u nás. Těším se socios habere. Náš
p. starosta 1) vyjel si v sezení 3 radních s výhrůžkou proti mne [tak] co pů
vodci, že se výbor jeho snařským vrtochům se školou nepodal. Okresným
pánům si stěžoval na mne, to pozoruji. Z toho všeho si nic nedělám,
jen co by škola na starém místě ostala. Potěšily mne v ten čas:
Brúnner Neuigkeiten uvodivše zprávu, že ze stavění realky nemohlo nic
byti, poněvadž výbor proti tomu stal [tak]. To četl naš starosta, to ho ne
malo zamrzet musilo. Však jeho mrzí Tb., neb chystali místo pro sestru
Vorlovu co švadlenu u nas — panenku? — Avšak chuti a napulu
proti mne [tak] dodávají Vorlovi bratří mojill!
Něco neobyčejného se vyvedlo behem letošních prazdnin. Před
třemi nedeli [tak] byla zkoulka u Zidů.') Zid si pozval od okresu Pány,
a namnoze dostavili se! Po zkoušce držel Zidak slavnůstkn 50tiletého
kněžství p. děkana. Nul to bylo radosti pro p. Vorla! Učitelům
našim jako svým spolustvůram zrovna naporučil, at také něco udělají! -—
Rektor něž se vším na mne, jak a co? V prvním okamžení jsem stal
[tak] nevěda, co si počíti. Hned také slibuje, že děti budou dobře umět
katechismus, a že již jich k slibu zavázal atd. a jiné sprostnosti. Jářku,
to si musím rozvážiti. Mrzelo “mne něco za Zidem opiěiti po vůli
') Vorel, který vlak přece 20. října 1856 zvolen předsedou jednoty lmspodaí'ské,
zřízené po návrhu T. F.
') v židovské obci išnnčickš,
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kohosi, ale také jsem se bál pohoršení farizejského, které bych Vorlovi
dal, překaziv neb nevyplniv diktatorskou vůli jeho. Proto jsem vymyslil
věc takto,' aby se pozvala na naši zkoušku, toho roku v dekanatii
poslední, učitelstvo dekanátní, aby děvečka něco k jeho cti dekla
movala, & pak aby se ona píseň, k níž p. Křížkovsky [tak] nápěv
skládal, zpívala. Tak se stalo. Učitelstvo, až <na> jednoho ochurav
vělého, se dostavilo na moje písemné pozvání. Slavnůstka byla zajisté
jak vzuešeuější než židákova, tak také opravdu srdeěná. Učitelstvo
plakalo, zláštně starší z nich. Jubilaut byl nad obyčej pohnut, a mluvil
slova upřímná. Nejprv děkoval uspořsdateli té slavnosti, potom teprv
představeným města, a pak dekanátnímu učitelstvu, odporoučeje jim
dítky atd. Jak pozoruji,velmi by p. děkana potěšilo, kdyby se o tom
v Hlasu zmínil. Avšak to přec nezasluhuje ten, jenž až podnes u veliká
nepřízni trvá proti všemu národnímu; a protož i lid svůj v nenavisti [tak]
má a míti bude. Po zkoušce nedal nic moravského čísti. Diktaudo
německé diktoval, a pak to dal k mé radosti (?) přeložiti. Nic více!
Zpěv a modlitba německá! Kdyby ještě žil a deset let, ve všech školách
dekanatnícb budou německy zpívat. To jsem měl příležitost pozorovati
na lóti učitelích pospolu při zkoušce naší shromážděných. Závěrka
naší slavnůstky byla modlitba s dětmi: Kraft des Gebetes. Byla velmi
dlouhá, na 12 osmiřádkových slok Nápěv se velice namlouval mysli.
Bylo as 8 slok odzpíváno, a učitelstvo mlčelo, přeplněno majíc srdce
city nápěvem p. Křížkovské<ho> vyluzenymi. Avšak vdevátě sloce se
vypínala hlava některých a nadmuly se plíce, neb zavanul větříček ze
slavných hor německých.
Slova, která jsem mohl dáti přednášeti, tato jsou:

Ukoněen kruh Vašich prácí
Touto dnešní Visitací,
Pro letošek toli jesti,
Co jen možno kmetu snésti.
Oslábly jsou Vaše kosti,
A přec lnýbaly se dosti:
Všechny školy odpravily,
Jakby zcela zdravy byly.
Uěitelstvo na to svědčí,
Přišlo dues sem k slávě větší,
Zasleclmuvši o té zprávě,
Jubilantem letos právě

4.
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Ze ne stal jich velevažný
Školdozoi'oe, jejich strážný.
Přijměte dnes jejich kroky
Tolikó jsou lasky toky! —
Padesát let úřáditi
Darom Boží zdá. se býti! —
Takto v svatých listech psano,
Zákonem všem elihováno:

„Otíti budeš otce, matku,
Abys užil zemských statků.“
Zákonům těm učili Vás
V této škole jako i nás.
Vy ate plnil, zachovával,
Rodičů svých milovával,
Pan, jenž mladších povytříbil,
Věm dal, zúkonem co slíbil.
Slunéčko let řadu hezkou
Svítilo Vam v dráhu kněžskou;
Svítívalo, ohřívala,
Mnohou bouři pronikalo.
Až Pan léta dopočítá,
Věneem slávy necht oplíía
Oelavenó Vaše čelo,
Jenž 0 školy naše bdělo.
Nam pak budiž mile piano
Na papíře co tu dano,
Z duše dneaky zazpívati
Vděěnoat svoji na zjev dáti.
Vypravovaly [tak] děvčata v šití: 0 dnes to bylo krásné při
zkoušce. Pán děkan ae nevadil : námi, byl tak tichý, a plakal a všickni
plakali, ale ten Peter A') se smál.
Vaš
Tomaš.
V Ivančicích 6tého října 1856.
Pozdravení na v. p. Procházku, představoval jsem si ho při
V. S. a knigleml ')
') Mach.
') Matěje P. jakožto konaiaíorního radu.

35.

Tomáš Procházka. administrátor fary ivančické, Sušilovi.
Nastávající obsazení fary invnnčické, konkursní zkouška.
Adresse na str. 40: Jeho důstojnosti Penn Peuu Františkovi Sulllovl
theologie v Brně.
Nedntovený dopis psán 1867.

prof._
'

B.

Inu já nevím, co z toho vypadnel já ee Vim podívám; rozhod
nouti se nikterak edm nemohu. Město naše potřebuje člověka. etetečnčj
šiho nežli jsem já. Již ee jeví účinek přeplnění meets vojskem :
bohaprůzdnými uředníky. Já. bych jich jednou měl také enad krmit,“
aneb dokonce o ně nedbet? Tak mohu co kooperatorl Škodu přeškodai
bylo by bývalo redoetnó obcování e pennami : kdys metknmi rodnými.
Kaplan Svatoj praví mi, abych předce se pokoušel o zdejší fixu někdy,
& ta naděje, že i Letkovice .) k fáře připadnou tnkél A proto Staň se
vůle Boží. Ze konkurs nestojím, ale nadělíte mne dvojkamil Prosím
Vás, jak pak a. kam se zadá. žádost. P. prof. Prochhkn') mi ji ennd
nepíle e v pátek pošle. Ovšem neměl bych trůpiti bestoho mučeného
rozličnými věcmi. Chci se mu, dáli p. Bůh jednou ze to odměniti, jako
jíl pivinnovún jsem za Karla. P. proí. Wolf jej častěji zkouší. Tu
prý jednou řekl: Nun ist es mir doch gelungen Sie in Bewegung zu
bringen. Bleiben Sie aber nur nicht unthmig stehen.
To je zpráva, že já. mám z<a> čtrnácte dní konkurs dělat! ')
S Bohem

Vůl
P. Tomeš.
36

Sutil A. V. Šemberovi.
.) Iaikovice, pliieřene (dosud) k Oslovnuům.

') ][an P.
') Fury od petronátního ústupoe nedostal, cokoli celé měltsnutvo nh udela.
Krivde tn urychlila bezděky jeho akon.
Jelikož není neděje, ie by v dohledné době vylíčen byl zevrubněji iivot tohoto
buditele, jemu! rovného thin pohledat-i, budi! tu na pemitku uchována zpr-(u oeobních

evělkh, le součunlky 0th po smrti se svslého.
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Alois Vojtěch Šembera (1807—1882), tehdy professor řeči a lim
tury české na stavovské akademii v Olomouci, rozprodával v Olomouci
Sušilovi sbírku národních písní, začež mu Sušil děkuje a píše o dalších
svazcích. Porady o novém časopise. Cibulský. Čelakovský, Purkyně v Němcích.
Topografie Volného a slíbena Šemberova. Srv. Hlídka literární 1889.
Velectěný Pří teli !

Děkuji uctivě za prokázanou službu. Přišla mně tím více vhod,
an na začátku roku nového Rohrerovi a resp. p. vdově po neb. Rohreru')
nějaký díl dluhu opět zapraviti musím. On sám knihkupectvím odbyl
toliko několika dvacet exemplářů; že ta věc velmi špatně se odbýval
Ovšem bylo 600 exemplárů velmi na zbyt tištěno, a 300 ba 200 bylo
by stačilo tisknouti. Take snad by lépe bylo bývalo, kdybych byl dal
toliko text tisknouti, melodie ale mohly vynechány býti; tak mohla
cena pod 1 H. stř. býti a tudy by snad hojnějšího byla kniha ta na
lezla odbytu. Ale na se již stalo, změniti to se neda.
Materialie pro svazek třetí mam sestaveny dílem i opsány, a
hodlam svazek ten do censury brzo děti. Avšak na rozpacích trvám,
kde to dáti tisknonti. Robrer předce drahý jest, a velmi zaneprazněn.
V Olomouci by snad Škarnicl levněji tiskl. Chtěl jsem již do Prahy
psati p. Spurněmn, zda by nechtěl na své útraty vydati třetí ten
svazek, jenž ovšem nade dva dřívější jest více zanímavý, obsahujío
i obyčeje a jich vysvětlení, kromě písní 300 počtem. Avšak myslím
přec, lépe býti, aby v Moravě se něco tisklo, a proto sem od toho
upustil. Bylbych také i od vydávaní upustil (ač pak posavád nic se
netiskne) ,ale poněvadž bych 300 místo písní znova jich mohl přes pět set
vydat, a poněvadž jinak se látka množí, ustanovil sem vydati svazek
nyní III. (a po čase zas thý), aby kniha nevzrostla velice, a tudy
příliš drahé nebyla. Zachazí mne toliko, kdožby, kdyby se mělo tisknouti
v Holomonci, se mi pro korrektnru propůjčil. Nesmímli Vás prositi,
abyste se Škamiclem mluvil, co by za tisk duodecimověho archu žádal,
a spolu, zač ballík papíru jest, asi takového, jak Vy máte na M on
go ! ec h ') Vaších [tak]? Litcry ty semně velmi líbejí, jsou zajisté pěknější,
a k tomu jsou i nově lite, že tedy každé písmě se znatelně otisků. Měloliby
k tisku v Holomouci přijít, ovšem by kontrakt s p. Škamiclem zavřen býti
muael. Což by se noty nemohly tisknout tak, jak na př. ve Wěnci'P')
') Knihtlskal' v Brně.
') Jubilejní spls .Vpňd Mongolů na Moravu 1241c.
') Chmelenskěho, později Škroupův sborník :Věncc ze zpěvu vlasteneckých-.
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Těšili sme se viděti Vás tu v Brně ve svátky, tím více, an sme
se byli sešli asi jednou (pravím asi jednou, poněvadž všichni, jenž
k tomu volani byli, nedostavili se), rokovali abychom o vydávání tuto
nějakového časopisu. Ač pak ostatně jednomyslně na Vás redaktorský
úřad vznesen (o jeho přijmutí sme stranu Vás dokona ncpochybovali),
přece o tom, jaký směr by míti měl, sme se ueshcdli. A nevím zda
jeětě se aspoň někteří k rokování o té věci sejdou, an dobře bylo
p. Zákem !) praveno, že napřed stavivo musíme míti, nežli ku stavení
rukou přičiníme.
P. Čelakovský snad přijde do Vratislavi, ano v Berlíně již

p. Cibulského

ustanoveno. Ač mu ze srdce přeji, nerád bych, aby

sílu svou Němcům věnoval, & ačkoli věci Slovanstva celého se týkající
pbůdany býti musejí, na kterémž poli málo literatů pracuje; předce

nerad bych oželel p. Čelakovského, kdyby pro české

pole se pro

půjčovati přestával. Máme ovšem příklad na p. p. Purkyňovi;') ale okolič—
nosti mohou mnoho nad člověka, a za straceuého pro nás bych měl
p. Čel., kdyby n. p. o Slovanstvu v německé psal řeči, ač u. p. aby
měl pro své posluchače knihu (text) ku čtení čili přednášení.
Od p. Volného ') topograíia dohotoveua, a Vy ste nám stejné dílo
přislíbil, mohl byste snad již vyplňovati slib svůj a nás popsúním
Moravy o jednom neb o dvou dílech či tomech potěšiti. Na mapu se
již těšíme; jest to věc právě u propos.
An však již příliš mluvím, dlužno ukončiti, a do lásky se Vaší
poroučeti, ježto ostávám

Váš upřímný ctitel a přítel

Fr. Sušil.
V Brně 5. ledna 1842.

37.
Suěil Šemberovi.
Provází dopisem jakousi zprávu o (něm.) osadě Milifrón (Můhlfraun)
na Znojemsku.
') Srv. str. 8.
') Jan ryt. P. (1781—1869).
') Srv. str. SB.).

Vysoce Vážený Přítelil
Posílám Vaěnosti list, doělý mne od milifrónského (tak lid říká:
Milifrón) vp. zprávce duchovního, z něhož Vám bude dověděti se, že
mně [tak] záležitosti Valnostiny nejinak než vlastní zajímají. Odem nic
jistého se nedovíte; ale předce jsem umínil poslati ho, abych jakou
takou zprávou Vám poúloužiti mohl. Doufati lze, že předce některak
slovanského jména (které jak zašlo těžko vysvětliti, an místo jest
poutnické)] pozděj se domůžete. Chorváti poblízcí, u nichž jsem letos
byl, podobně Milifron nazývají místo to; nebo já sem se schválně také
na ně tázal. Nemají tedy praslovanského názvu a snad ani již ho
tehdáž nestávalo, když do Moravy se přistěhovali. Pro Drnoholec ale
mají vlastní jméno, Drinóvac ho nazývajíce; co snad staré jméno
převzaté jest.
Těším se z povstání Vaieho z lože nemoci a žádám srdečně na
pánu Bohu uštědřiti Vám stálého zdraví. Těáe se ztoho, že sem aspoň
vůli ]: propůjčování se Vašuosti ukázati mohl, ostávám

věrný přítel a ctitel

Fr. Sušil.
V Brně 6. ledna 1843.

38.
Šembera, od r. 1850 univ. prof. ěeětiny ve Vídni, Sulilovi.
Zpráva o hledaném rytci map. Chystané celková Sušilova sbírka nár.
“písní a j. Čeětina a slováčtina: Časopis ,Cyrill a Method', Radlinský.
Nové práce: Kollárova, Hattalova, Jirečkova, říšský zákonník. Český
kostel ve Vídni.

Vysoce ctěný Příteli !

S potěšením přijal jsem vzácný list Valnostin, apatie po mnoha
létech opět milé mi písmo ruky Vall, a nedávám-li odpovědi lnad tak
rychle, jak jste sobě toho žádal, račtež to přičísti jednak mnohému
zaměstnání mému v době právě minulé, mnohem více ale té nesnad
nosti, s kterou mi vyhledávati bylo spůsohilého rytce na mappu Pa
léstinskou.
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Jakož jste mi Vašnosti i p. pat. Faborský 1) psati račili, že budete
potřebovati, pak-li ne hned, tedy později znamenitě mnoho exemplářů,
vidělo se mi býti výhodnější, ohlížeti se spíše po mědorytci nežli po
lithografovi, a okolnosti chtěly tomu, že se mi poslední dni minulého
týdně nabídli ku práci té dva rytcovó z ústavu geografického, kteří i
mně mappu ryli a dílem ještě ryjí, kdežto jim to ještě před 14 dni
bylo pro jiné zaměstnání, které měli před sebou, nemožné. Umluvil
jsem s nimi vše, jakož ale i z druhé strany s lithografem Ranhem,
(dobropověstným), a záležeti bude na sl. Výboru Jednoty s. Cyrilla a
Metbnda, který spůsob rythy sobě vyvolí, zdali ve mědi čili v kameně.
I kámen podá., jak mne p. Rauh ujištoval, 5000 i více dobrých výtisků.
Šíře psal jsem o tom p. Fáborskému, ve věci té od Vás zplno
mocněnému, a poněvadž p. Fšborský s Vámi tu záležitost na poradu
vezme a zevruhný obsah listu mého v znimost Vám uvede, tedy nechci
se dvakráte opakovati a na této předchozí krátké zprávě na ten čas
přestávám.

.

Jsme tomu zde velmi povděčni, že Vašnostina sbírka písní ná
rodních nyní úplně i úpravně vydana bude; toliko bychom sobě přáli,
kdyby prenumeraee i jinde a nejen v Brně přijímána byla, nebot jest to ne
snadno, nepatrný předplatní peníz poštou posílati p. Winikrovi.') Hltsilt
jsem se ovšem zde u kněhkupce Leona, ale brzoli svazek první obdržím
a v jaké ceně, snad teprv zjara věděti budu. Páně Žákův Jerusalem
osvobozený ještě tu není cestou kněhkupeckou, jó. obdržel jsem jej
náhodou příležitostí soukromou. 1 také Vašnostiny básně, pokud mi
vědomo, na skladu zde neleží, já alespoň u Leona marně jsem je hledal.
Slyším, že se nestalo bez přičinění & přimlouvání údu Jednoty
s. Cyr. ». Meth. v Brně, že časopis Cyrill a Methud v B. Bystřici
vychází nyní v jazyku biblickém. Kéž by i také p. delinský ') šel do
sebe a přestal tropiti ty darebnosti v uherském věstníku vládním, kdežto
zákonové říšští se otiskují v jazyku biblickém, nařízení zemská., od
Radlinského překládané, ale za nimi, v jakési smíšenině z Bernolačiny, „
Hnrbarčiny,[tak] ruštiny a Hatalčiny. Badlinský jest člověk ošemetný, na f
něj by měl udeřiti p. biskup, proč, mohl bych Vám vyjeviti ústně.
Kollárova Stare-Italia slovanská. jest již vysázena a bude činiti
112 archů. Hatala sepsal v jazyku biblickém „Zvukosloví čelké“,
') Jan F. (1818—1591), tehdy kaplan v Židlochovicích, kreslil mapy (Palestiny,
Černé Hory, Italie) pro Dědictví sv. Cyr. . Meth.
') Kníhtlskař : nakladatel sbírky S. v Brně.
') Dr. Ondřej B. (1817—1879).

58

dílko asi 10 arohověho,[tak] a pokud jsem v ně nahlédl, dobré. J. Jirečekl)
sestavuje novou chrestomalhii českou pro školy.
V tiskárně státní tiskne se ve formátě příručním (český) Zákon
trestní a Civilní řád soudní, jejž posud překládám, a nepochybně
v březnu podáme do tisku Zákon občanský, jejž revidujeme.
Těšil isem se vždy, že k nám do Vídně zavítá velectěný pan
hrabě Taroucca,') ale posud nás naděje naše oklamala. Snad budeme
míti p_otěěení. pana hraběte zde spatříme, až příroda, v okolí Videu
ském zvláětě krásná, v jarní roucho se oděje.
Nevíme, jak asi bude se zdejěím kostelem československým. Pau'
Ftlrst') mi pravil sice, že úředně vše dobře zavedeno, jinde ale jest do
mnění, že Liguriáui opět tam budou usazeni. My bychom toho litovali
velice. Fai-sta a Klose nenahradí nikdo.
Račtež zvláštní mou úctu oznámiti panu hraběti Tarouccovi, i
pp. Zákovi, Kuldovi, Poimonovi a Procházkovi. Rovněž se Vaěnosti
poručeny činí rodina moje, ač v neznámosti, a p. Fikeysova (ovdovělá
býv. p. Bočkova), ježto nedaleko nás bydlí a zvláště mi toto uložila.
S tím se Vám na věem dobře a ětastně míti žádám a trvám ve
vší úctě
Vaěnostin oddaný přítel i ctitel

Al. V. Šembera.
bytem: Landstrasse, Unger-Gasse N. 864. I. St:
Ve Vídni dne 14. února 1853.

39.
Suěil Šemberovi.
Diky jménem Dědictví sv. Cyr. a Meth. Darování sbírky básnLRůže
& Trní. Poznaěováni některých hlásek mluvy a písně lidové.

Vysoce ctěný pane professorel
Drahý Přítelil
Pevinno jest Dědictví uaěe Vaěnosti za mnohé jemu prokázané
služby ku vřelým dlkěm, a zdá se mi již dávno, že na mně jest, abych
díky ty Vám vyslovil a spolu prosbu přidal, abyste i daleji ochotnosti
') Jan Kollár (1793—1852), Martin Hanzla
0826—1888).

(1821—1908), Jose! Jlrečck

') Kněz Bedřich Silva-Tarouca (1816 -1881).
) Ignác F., tehdy íaráf onoho kostela Maria am Gestado.
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svou dědictví našemu propůjčovati sobě neobtěžoval. Prosim tedy ne
držte jinak leč že právě tato na nás uleblá povinnost mě k tomu na
hídla, abych vroucué ty díky a onu prosbu Vašuosti písemně vyjádřil.
a to i jménem celého výboru pronesl, co tuším p. Fáborský již byl
dříve učinil. Přijměte vyjádření to s dobrolihezuou volí!

Jak jste se pronesl, posaváde nemáte Růží a Trní ') ač již tři
léta tomu jest co byla knížka ta vydaná, v jiných zhola okoličnostech
nežli ve kterých se nyní nalezáme. Vidim z toho, že snad si knížky
tě žádáte, a tudy maje několik exemplárů přikládám ji tuto v jednom
výtisku; račte ji co nepatrný důkaz šetrnosti s dobrou měrou přijíti!
J eště mi přichází o věci zmíniti se, o kteréž jste ústně s p. hr. T. '-')
mluvil a jemuž ste pro mne několik řádku do tobolky laskavě byl
napsal. Týká se to to vydávání moravských národních písní. Co se
jednoho z Vašnostiuých těchto poznamenání týká, již dávno sem litoval,
že jsem to neučinil. Tvrdého ! jsem jistě“ sám hned na počátku po—
hřešoval a nemilo mi jest, že se to nedalo. Mělo se ovšem nejenom
při písních z Opavska státi; bylo důsledně provésti je všady, kdekoli
se ho užívá, toho přiěmoudlého zvuku. Já jsem užil toliko u místo
něho, kde totiž lid místo něho, toho tvrdého ], onoho zvuku se drží.
Nyní zdá se mi býti již pozdě (ač jestli dále bude tisknouti p. Winiker),
. abych věc tu uvodil. Pan Winiker pro nepočetnost odběratelů vázne.
Co ráčíte dále mluviti o v', b', m' a jiných měkkých písmenech
v Opavsku, věc jista jest, že se jich všady neužívá po celém Opavsku.
Já sem tě věci aspoň nepozoroval leč u Telče v Jihlavsku a u Melče
v Opavsku, kdež právě (mluvím o posledním místě toliko) zhírky žádné
jsem neučinil. Při tom musím vesměs vyznati a osvědčiti že lid při

písněcb

povždy

jinak vyslovuje než v obyčejně řeči a vždy více

ku písemnému jazyku se přibližuje; a na moje napomenutí, aby mně
tak povídali do péra, jak mluví, odpověděno mi nejednou, že tak oni
nezpivají, jak mluví, nýbrž že ouaěejši jest jazyk při zpěvě. Lid náš
považuje písně své co něco vyššího a domnívá [tak], že i ve vyšším
nějakém rčení je pronášeti musí; abych otom pomlčel, že školy ovšem
veliký vplyv mají na takové původního rázu setíráuí.
Ve Spalově sice též v' m' měkce vyslovují, ale tam podobně žádné
jsem, pro nedostatek nebože již zapomněli veškerý písně — nesebral;
veškery co mi tam zpívána písně byly beze vší ceny. Aniž tomu tak
*) Básně Sulilovy, vyd. v Brně 1851.

') Taroucou.
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jak se zdéte domýšleti, že by v Opavsku všudy ě ae proslovovalo a
ne (3toliko. Ve Benešově, Hnlčíně, Hošticích, Kravařích se tak vyslovuje;
leč v Polomi. . . 1) více é než ě převládá; ve Studence tolikéž se možno
hédati, jaký zvuk to. — Leč já. jsem věc tu — o podobných rozdílech
v různořečích našich docela Vašnosti byl ponechal, a toliko kde jsem
sebral písně, tak jsem sebral, jak mi zpívány byly; bez toho trval jsem
a posud trvám na tom, že z písní, jak je lid zpiva, podrobného nahadnntí
onoho dojíti nelze; tn dle mého mínění nezbývá. leč živé řeč jeho a
zvláště pozorovéní lidu, kdež s jinými mluví. S pany mluvě zajisté
poněkud dle školy přikrajnje.
Bylo by též potřebno, aspoň žádoucno při písněch od Lachů
polského přízvukn se držícíoh vždy předposlední slabiku čarkovati,
vne sice naší prodlnživou čau-kon nébrž jiným znaménkem; leč i toho
sem snad pravem zanedbal. Dale mě též rozpakovalo, jak měkké ayllaby
někdy psati, nejvíce po 6, d' (když není docela ani naše d ani dž) :
nevím, neměl-li jsem raději pséti n. p. cieěi neb češi místo ěeěi; "latě
anad lépe celi bylo by postaveno. Leč ani tak nelze vyhověli věem
odstínům výhovorn lidn našeho; tak n. p. cicho m. ticho; ci jinak
vyslovuje se nežli n. p. v slově sedléci. Peatili tedy éicho?
Leč nebudu déle ohtěžovati Vés těmi věcmi, nýbrž opakujíc jeětě
jednou projevené shora díky a prosby ostavam ve věí_úctě
Vaěnostin upřímný přítel
_

Fr. Sušil.

V Brně 12. března 1854.')
Prosím poručte mě doma i u paní té, jež zasnoubena byla kdysi
.:za p. Bočka, jméno jejího nynějě. p. manžela žel! nevím.

40.

Šemben Sněilovi.
Židi o poznaěení písní sbírky Simrockovy, podobných moravským.
Přiklédé článek o adjektivech na -ní a -ný, epovídé článek o různořečích
moravských.
') nečitelné.
') Š. na lísiě poznamenal: Obdržel jsem 14. června 1854.

GI.

Ve Vídni 27. března 1854.

Vysoce vážený Příteli!

.

Pan hrabě Taroucca pravil mi, že jste se mu ráčil zmíniti, lže
Simrock uvádí některé německé písně národní z krajiny Porýnské,
ježto prý se srovnávají s písněmi některými, kteréž jste sebral na
Moravě. I prosil bych Vás uctivě, abyste sobě za obtížné nepokládal,
a písně ty německé u Simroka i Vašnostiny moravské zejména mi
pojmenoval, -bych je poznal a porovnal. Připomínám Vašnosti totiž, že
já, co se pravěku českoslovanského týče, věřím to, co Kosmas a Nestor
učili,totižv Praslovanstvo u nás, a nikoli v Celtictvo a Německo před
Slovanstvem, a za tou příčinou mě nálezy takové, jako jest Vašnostin
výše dotčený, velice najímají.
Tuto přikládám mínění své zběžně sepsané o adjektivech na ni
a na ný, o němž se Vám pan hrabě Tarouoca předešlo byl zminil.
Račte mi příležitostně zdání své o té věci krátce projeviti, sepsání mé
pak, uznátelr za příhodné, redakci Hlasů [tak] dodati, aby si je též přečetla.
Dle zdání mého šel pan Š. ve článku svém dále, než toho kanon.
jazyka našeho připouští.
Později poslal bych Vaěnosti článek o růsnořečích moravských
k laskavému posouzeni. Račte jen poháněti Winikra, aby si přispíšil
s tiskem písni Vašich, kteréž s potěšením a pilně čítám.
S tím se Vám na všem dobře a šťastně míti žádám, a trvám.
v úctě všeliké

Vaěnostin oddaný přítel i ctitel
Al. V. Šembera.

Landstrasse, Ungergasse N. 364.
41.
Šembera Sušilovi.
Žádá o prohlédnutí českého překladu konkordátu (z 18. srpna 1855)

Ve Vídni dne 20. listopadu 1856.

Vysoce ctěný Příteli!
Dle úřadu mého ]) dostalo se mi úkolu, bych přeložil na česko
konkordát právě vydaný. Žádaje pak sobě i pokládaje za potřebné,
') jakožto překladatele říšského zákonníka.
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aby úřední překlad tento, na nějž se bude časem odvoláváno, co nej
více s textem původním se srovnával & užito v něm bylo slov na.
skrze přiměřených, zvláště co theologických se dotýče, obracím se
s vědomím představeného redakce naší, p. ministerského rady rytíře
Hye, k Vašnosti s žádostí přátelskou, abyste nepokládaje toho sobě za
obtížné, přeložení české, jehož část tuto přikládám, dohrotivě přehled
nouti, co by v něm vadného bylo napraviti, a vůbec tu formu jemu
dáti ráčil, kteroužhy zákon tak důležitý míti měl, aby velebnému
duchovenstvu i znatelům jazyka úplně zadost ěinil. Vašuosti ráčíte býti
zběhlý tou měrou jak v latině, tak i v staré biblické češtině a v názvo.
sloví církevním, že s plnou důvěrou úpravu tuto na Vás skládám, at
nedím niěeho o hotovosti Vaší vlastenecké v případnostech všelikých,
kdež činiti jest o zvelebení řeči a literatury národní.
V textu latinském, kterýž tu pravidlem jest, jsou slova některá, jako:
locorum ordinarii (III), pia opera ([V), šacrorum antistes (VI), missio
et auctoritas (tamtéž), immunitas atd., k nimž zvláště zřetel Vašnostin
obracím. Rád bych totiž tomu byl, aby vše se přeložilo, pokud možná,
tak, jak překládali z latiny naši Veleslavínové a Kocínové; pakli toho
nečiním sám, jest to zajisté nestatečností mou, nikoliv nedostatkem vůle.
Zítra neb pozejtří odešli [tak] Vašnostin konec překladu. Jak mile mi
“to ráěíte vrátiti, upravím vše a odešli k místodržitelstvím k vyhlášení
v zákonnících zemských.
.
Dopisování s redakci zákonníka říšského, když se týče věcí
úředních, jakož jest tato, osvobozeno jest od portu, toliko potřeba, aby
se to na adressc napsalo, jak jsem Vám v příloze navrhl. Textu ně
meckého netřeba, abyste nazpět posílal, pakliby Vašnosti jinak
vhod přišel.
Užívaje příležitosti této, přikládám nepatrnou věc k laskavému
dodání p. CnytiloviJ) Není však s tím naprosto na pospěch.
Několikráte četl jsem již oznámení, že vyšla válka židovská, *)prací
Vašnostinou k tisku připravená, však posud se mi jí spatřiti neudálo.
Račtež prosím příležitě'kněhkupci Nitschovi připomenouti, by alespoň
jeden exemplář, neli více, knihkupci Leonovi poslal, bychom díla tak
důležitého dojíti mohli.
Litovalt jsem velice, jsa na s. Petra v Brně, že jsem Vašnosti
navštiviti nemohl. Ohataraval jsem některé věci rodinné, & tudyt jsem
se pro krátkost času s mnohými přátely nesešel.
') Asi JOSl'l Ch. (1812—1861), archivář a dějepisec moravský.
"=)Pudil Dědictví sr. C_vr. a “_clh. na r. 1856: Josefa Flavia O válce tidovskč-.

Moje manželka i paní Fikeysová (býv. p. Bočková) zvláštní úctu
Vašnosti vzkazují. P. Fikeysova má od dvou roků dvě mláďátka:
Boženku a Vladimíra. Moje Zdenka, ježto Vám ruku líbá, pilně chodí
k Voršilkám do učení, Vratislav ') pak do II. třídy na gymn. akad.
Račtež mne poroučeti vys. ctěn. panu hraběti Tarouccovi, pp. Pro
cházkovi, Kuldovi a jiným našincům mne pamětlivým.
Naději se oddávaje, že žádosti m6 oslyšeti neráčíte, poručena se
Vám činím a trvám v úctě všeliké
Vašnostin oddaný ctitel i přítel
A. V. Šembera.
Bytem: Landstrasse, Ungergasse N. 364.

Což pak se děje s písněmi Vašimi, že nevycházejí?l
42.

Šembera Sušilovi.
O překladě konkordátu.
Dějiny české literatury.

Chabý odbyt českých del. Mapa Moravy.

Ve Vídni 26. listopadu 1855.

Vysoce ctěný Příteli!

Činím Vám upřímné díky za laskavost, s kterou jste překlad
konkordátu pročísti, a za mnohá připomenutí, ježto se!) k poučení mému
připojiti ráčil. Opravilt jsem text z větší části dle návrhů od Vašnoeti
učiněných, osmělnji pak se, s. posílám jej Vaěnosti poznovu, žádaje,
byste jej ještě jednou- běžně prohlédnouti a coby Vám vadilo, vytknouti
za těžké sobě nepokládal. Neobtěžoval bych Vás zajisté více prací touto
nemilou, domnívaje se však, že byste časem svým konkordát tento,
když by zákonníkem zemským vyhlášen byl, poznovu sobě přečetl, před
kládám Vám jej raději nyní, kdežto čtení Vaše užitek přinésti může,
dokládaje, že v té formě, v kteréž jcj ráčíte vrátiti, bez patrné změny
přijde do tisku.
l) Vratislav Kazimír Š. (1844—1890. V mládí básnil česky, později ec čcěství
odcizil; vydavateli těchto listů za hlavní toho příčinu udával nepřátelské chování čer-kého
tisku k otci A. V. Š., když byl vystoupil proti RZ (1877 dd ). Byl redaktorem .Neues
Wiener Tagblattc.
') m. jste.

Co se dotýče spůsobu psání [tak] spisovatelův starých, nemyslím, že
bychom v tom u smýšlení svém byli na rozdílech. I já nemiluji té roz
vláčnosti Kocínovy, Koldinovy atd., nalezli jste ji však nicméně v pře
kladu mém, stalo se to buď nedopatřením, anebo tím, že nám n pře
kládání zákonů, nejvíce pro lid měně vzdělaný a úřednictvojazyka neznalé
ustanovených, nade všechno natom záleží, abychom byli srozumitedlní.
Tím pak stává se, že mimoděk nběhneme v rozvláčnost. jakěž v ori
ginale třeba není.
Pročež kde koli se mi vidělo, že by se věc bez ujmy srozumitedl
nosti kratčeji říci mohla, dle návrhu Vašnostina zkrácení jsem učinil._
Ostatek přidal jsem tu na prospěch připomenutí některá, bych se v ně
kterých věcech omluvena učinil.
Překlad, jejž jsem Vašnosti předešlo poslal, byl udělán prima vista,
jako všechno tak překládáme, dávajíce rukopis ihned lithografovati, a
čtouce jej znovu teprv lithografovauý. Takě jej p. Rybičkaň) jenž jest
revisorem při aákonníku, nebyl ještě četl.

Nebyloli by Vašnosti jinak nepříhodno,račtež bez okolků

ještě

připsati a změniti, co by se Vám vidělo; čím více jiní vytknou, tím
více se člověk naučí, a žádný, bytby mu Bůh sebe delšího živobytí
popřál — se nedoučí.
Co mi ráčíte psáti o Písnšch národních, velice toho lituji. Jde to
s tou naší literaturou chatrně. Obzor ') od nového roku přestane těž vy
cházeti, nemaje snad více 300 odbíratelů; Živa i Památky ') drží se jediné
pomocí museum. Ze mappa Mor. posud nevyšla, není mou vinou. Od
r. 1851 ryjí se hory, ale jak zdlouhavě, když není rytoů schopných.
Teprv koncem tohoto roku budou snad hotově. Prvé ale hodlám vydati
literaturu, však i tu jsou závady, jednak nedostatek času, jednak to,
že dílo to závisí na jiném spisu, který by měl zaroveň vyjíti, a v němž

prokázati

míním, že památky jazyka našeho jdou až do času Krista

Pána a do časů Julia Caesara. Toto pojednání nyní spisuji, ale pře
trženě, maje učitelství, a redakci zákonníka sám jediný, ježto kollega
můj p. Beck 4) pracuje již od jara v minist. vnitřních záležitostí.
Cokoli o vydání a tisk 11literatury v Novinách se píše, pravda
není; ovšem ale mám rukopis celý z hrubého hotový, a věk starší čte

')
')
')
')

Ant. Fr. R. (1812—1899), dvorní rada, dějepisec.
časopis prahký.
archeologická a místopisné.
Dvorní rsds Antonín Jaroslav B., jež byl dříve český zákonník spolu redigoval.

nyní p. Erben. 1) Chci se osměliti a i Vašnosti požádati, byste jej časem
prohlednouti ráčil. Nenít spis příliš obšírný.
_
Moje rodina Vašnosti zvláštní úctu vzkazuje, a rovněž neračte:
opominonti, vzdáti úctu mou p. hr. Tarouccovi, pp. Procházkovi,
Kuldovi atd. S tím jsem v šetrnosti všeliké
'
Vašnostin oddaný přítel i ctitel
Al. V. Šembera.

43.

Šembera Sušilovi.
Posílá výtisk Konkordátu. Děkuje za výtisk ,O válce židovské'.
Pracuje o překlad! nařízení o pozemkových knihách na Slovensku.

Vysoce vážený Příteli !

Ve zdejší tiskárně státní tištěn jest Concordat ve všech jazycích
zemských císařství Rakouského, určený nejvíce do Říma a vysokému
duchovenstvu. I vyžádalf. jsem sobě na představeném svém, p. min.
radovi Hyovi, jednoho exempláře pro Vašnost, jejž Vám tuto na ne
patrná znamení vděčnosti naší za onu laskavou ochotnost posílám,
kterou jste se redakci k revisi textu českého propůjčiti ráčil. U kněh
kupců vydání tohoto dostati nelze.
Zároveň činím Vašnosti upřímné díky za Josefa Flavia, jímž jste
mne beze všeliké zásluhy jménem ctěného spolku Dědictví sv. Cyrilla
a Methuda ráčil obmysliti. Jest mi to kniha velmi milá a vzácná,
v níž Vratislav 11místě mne příliš zaměstnaného pilně čítává.
Na Vsšnostin dopis poslední příležitě šířeji Vám odpovím; na
ten čas jsem zanešen náhlým překládáním osmiarchovóho nařízení
o knihách gruntovních na Slovensku, kterýž překlad do 15. t. m. do
Budína odeslati se má. Mnohem raději však bych se s Vašností sešel
osobně, bych s Vámi o tom a onom důvěrně pohovořiti mohl.
Račtež mne i dále v přízeň porušena míti a tu, kde náleží,
v přízeň poručitL S tím jsem, úctu všelikou k Vašnosti chovaje,
Vašnostin oddaný přítel i ctitel
Al. V. Šembera.
Ve Vídni 9. ledna 1856.
') Asi Karel Jaromír

1-2.(1811—1870), básník n dějczpytec
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Šembera Sušilovi.
Dotazy stran jazykových rozhraní na Moravě. Zmínky o Miklošičově
tvarosloví, básních Furchových, o vlastních výzkumech co do starověku Moravy.

Vysoce ctěný Příteli !

Po mnoholeté přetrž_ené a protahované práci obdržel jsem nyní
konečně od rytce mappu Moravskou „s horami vyrytými“ ; i nastala mi
doba, kde teprv mohu rozhraní jazykové, rozhraní vod atd. na ni pře—
nášeti. Sestavuje pak sobě ze zápisů svých rozhraní různořečí horáckého
v kraji Brněnském, uhodil jsem na některé nesnáze; maje pak za to,
že Vašnosti krajina ta alespoň z části bude známější, ucházím se k Vám
s prosbou, byste pochybnosti mé na vedlejším listu vytknuté dobrotivě
uvážiti, pokud možná je zdvihnouti aneb jinak mi laskavě poraden býti ráčil.
Jest to nesnadný úkol, vytknouti meze řeči takořka od místa
k místu se měnící, však jinde dosti se mi to povedlo, na př. při roz
řečí valašském, lašském, slovenském i hanáckém, toliko ta boráčina
na straně Brněnské se nechce podati.
Až byste mi to naznamenal & mínění své napsal, račte to třeba
odevzdati p. prof. Helzeletovif) jemuž v podobné příčině píši. Ostatek
žádám uctivě, byste mi vše vytknouti ráčil, co byste na přiloženém
výstřižků mappy vadného shledal. Pan pat. Fáborský kn zdokonalení

práce mé ' krajině Zidlochovské znamenitě přispěl, z čehož jemu vždy
povděčen zůstanu. '
'
V listu svém jednom, daném mi 1. 1854, připomenouti jste ráčil,
že „u Telče“ ') mluví se mjisa, pjivo a p.Nepamatujete se, v kterém
neb v kterých místech se tam tak mluví? Jest mi vědomo, že se tak
rozpráví v Čechách blíž Třeboně a na Moravě u Dačic až téměř
k Jemnici, ] rád bych meze tohoto starého důležitého nářečí (nepo
chybně ondy také rakouského) stíhal.
Též bych Vašnost slušně žádal, kdybyste mi určitěji pojmenovati
ráčil onu píseň národní, moravské jedné velmi podobnou, která prý se
na Rýně v Němcích zpívá, a o kteréž jste se v jednom z listů pře
dešlých zmínil. Sbledávám pilně takové upomínky Slovnnstva někdej
šího v západních krajinách ponělnčenýcb.
') Jan H. (1812—1867), prof. techniky v Brně.
') Srv. str. 69.
5 Srv. str. 61. zmínku Šemberovu.
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Co se týče bádání mého o praobyvatelích zemí českoslovanských,
račtež býti upokojené mysli. Jdu vtom cestou, od Kollárovy zcela rozdílnou —
—- neomylnou. Resultatem budete časem svým překvapen, — potěšefh
i zarmoucen.
'
Středověk literatury české poslal jsem ku přečtení p. Erbenovi

do Prahy; dlouho mi jej ale nevrací.
Oznámení o Miklošiéově') výtečném tvarosloví jazyka slov. ráčil
jste čísti. Jinak zde v literatuře málo nového. P. Furch ') má několik
svazečků aforismů pěkných a jiných básní — nemá však nakladatele.
Brzoli pak pokročí Winiker v tisku písní Vašich?
Jak moje manželka tak i paní Fikeysova (Bočkova), kterouž jsem
včera navštívil, Vašnosti zvláštní úctu vzkazují, děti pak uctivě líbají ruku.
Račtež se na všem dobře a štgstně míti a prominouti.mi, že Vás
tak často prosbami obtěžují. Vys. ctěu. p. hr. Tarouccovi, prof. Pro
cházkovi, p. Kuldovi a j. račtež oznámiti úctu mou. S tím trvám
v šetrnosti všeliké
Vašnostin oddaný ctitel i přítel
AI. v. Šembera
bytem: Landstrasse, Ungergassc, č. 364.
Ve Vídni 27. března 1856.
Na mappě Moravské chci vytknouti nětoliko [tak] rozhraní řeči
české a německé a nářečí českého, moravského a slovenského, alébrž[t.ak]
i rozhraní rozmanitých různořečí moravských, ježto jsou:
1. různořečí Žďárské (Jihlavské), kteréž jde asi od Poličky
v Čechách ke Kruzburku, k Polné, a pod Jihlavou mezi Telčí a N.
Hříší[tak]; (ulica, muža).
2. Znojemské, téměř v mezech kraje Znojemského (fl'nta), han
(ano), bel (byli).
3. horské či Brněnské, počínajíc asi od Velké Bíteše, Doubravnika,
Sebranice a Letovic a jdouc až k Brnu a od Brna neurčitou čarou

k Víškovu, dále pak rozhraním hanáckým k Litovli (hulica, tož,'
včilka, bele atd..)
4. podhorské od Loštic a Litovle v nížině Moravské až k Šilberku
a Rudě.
5. různořečí hanácké.
') Slovinec Frant. Miklosich (ISM—1891), univ. professor slavistiky ve Vídni.
') Moravan Vincenc Furch (1817—1864), básnik, úředník slální účtárny.

5.
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6. různořečí polohanáeké od Brna k Podivínu.
7. mor. slovenské.
8. valašské.
9._lašské či opavské.
Rozhraní různořečí těchto dá se z velké části dosti určitě vyznačiti,

toliko různořečíhorské

či Brn ěn sk 6 činí mi nesnází,nebot se zprávy

z více stran mi o něm zaslané neshodují; a tudit mi na tom záleží,
abych je v srovnalost přivedl, a čáru, dělící Horáky jedné strany
od Moravců žďárských a z druhé strany od Polohanáků, jak Slováci
u Bodivína sousedům svým Pavlovickým až dále k Brnu bydlícím
říkají, pokud m ožná určitě poznamenal. I co se týče čáry, oddělující
horáky Brněnské od Znojmanů mezi Oslovany a Vladislaví, nemám
zpráv dostatečných.
P. farář Heeger, nyní v Čechách, ondy v Doubravníku, psal mi,
že rozhrání [tak] horáků počíná se u Boráče pod Doubravníkem, a jde čarou,
které z paměti naznačiti neumí, k Sebranici a Kunstatu. S tím shoduje
se i to, co mi o tom psal p. farář Neuwirth Letovický, jenž klade
horáky od Letovic a Sebranic k Lisicím. Na odpor tomu ale naznačil
mi p. dokt. Bílý na přiloženém listu rozhraní horské od V. Bíteše přes
Vratislavkn až k Nedvědicím, a p. kapl. Dědek psal mi z Bystřice
před několika lety, že na Lomnicku mluví se jako na _Pernsteinsku.
Mimo to podotýká p. far. Neuwirth v listu svém, že horáeké různo
řečí- zasahuje též ke Kunstatu a Olešnici, kdežto opět dle p. Dědka
na Olešnicku prý se mluví téměř tak jako na Bystřicku.
Mínční podobně rozdílná došla mne o rozhrání horáčiny od Brna
k Viškovu a k Bíteši. Jak vyrozumívám z listu p. far. Šimbery
Komínského, daného mně min. roku, mohli by se k horákům Brněnským
počítati i obyv. jihovýchodně od Brna ]: Slavkova. Psalt mi však
p. Š. o tom jen mimochodem. P. far. Jarkovský pokládá za pokrajní
místa, kdež se horáčina Brněnská láme, stranou ke Slavkova: Dražovice,
Letonice, Marbefy u Bučovic, Múřinov, Uhřice, Žarošice, Bohumělice atd.
Avšak p. dokt. Škorpík píše mi, že dle jeho zdání činí Horácké
rozhrání pohoří táhnoucí se severozápadně od Brna, ježto ve svém
hřbetě nesc Pozořice, Račice, Studnice a Krasensko. Podobně pronesl
se mi o tom také nebožtík učiteLKonjgkýTauber, znatel různořečí
tamuějších, jenž mi psal, že ve Studnicích, Odrůvkách, Novosadech
či Nebštichu a Krasensku přestává pravá horáčina a počíná se „značný
nástin hauáčiny“.
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Co konečně se tkne hranice různořečí Znojemského (H'nta, hl'ška,
bel') a horáčiny Brněnské, psali mi p. kapl. Procházka Ivančický
a p. kapl. Mlýnek Mohelenský, že čára jde po potoku Chvojnici vých.
od Náměště, tak že v Březníku mluví se ještě po Znojemsku, v Kralicích
ale po Zdarskn, t. j. téměř po česku, vSudicích po Brněnsku. Na mě
cestě konané tou krajinou l. 1843 praveno mi ale, že prý Znojemčina
(íl'nta) zasahá až k Budišovu, k Tasovn, ano prý až k Bitéšce Osové.
Neměl jsem _však tehda času, abych sám to byl vyšetřil, co v tom
pravdivého.
Poněvgdž tedy při takovém odporu zpráv rozhrání horáčiny
Br. jinak po mappě s upokojením táhnouti nelze, leč když k nim
přikročí a se přidá větší zásoba vlastní znalosti krajiny a řeči, tedy
Vašnost uctivě žádém, pokud Vašnostina známost \? tom stačí, abyste
linii zelenou, kterouž jsem na připojené msppě mezi horáky a nehoráky
táhl, dobrotivč opraviti, doplniti a mne z toho svízelu dotčeného
vyvésti ráčil.
Stranou k Viškovu naznačil jsem rozhraní podlé oka dle návrhu
p. Škorpíkova; činí však to neúhledný klín od Studnic k Radčicím [tak],
kdežto by v Jedovnici byli Horáci, v Radčicích Nehoráci (či jak je
jmenovati?) a v Dědicích Hanáci. Aby se ale linie táhla od Brna podél
silnice až k Rousínovu? Vaěnosti znáte nejlépe tu krajinu a přelomky
řeči, račte tedy vyměřiti. Někde se čára učiniti musí na této straně
Brněnska co přechod horáěiny Kuřimské a Rajecké ku správnější řeči
Zidlochovické a Pavlovické. Přirozené hranice bývají vody a hory,
kéž by bylo možná i tu je vynalezti, zvláště na západ od Brna k Ro
sicim a Bíteši, kde se mi ta figura nelíbí.
Rozhrání hanácké nad Viskovem chci vysnačiti tak, jak zelená barva
ukazuje; ačkoli dle zpráv z více stran mi zaslaných Podivice by více
blížily se k Horákům. Řeka Haná bude dle zdání mého až ku pra
menům samým rozhraním nejpřirozenějším.

Doušk a.
Zaznamenávám sobě pilně mista na Moravě, kde se objevily hroby
pohanské, popelnice a podobné věci, jakožto svědectví nejvyššího stáří

osad. Také jsem dal na mappě mor. vyryti každé hradištko[tuk]. kdekoli
jsem které nalezl, též z příčiny takového vysokého věku. Poněvadž by se
pak snadno bylo mohlo přihoditi, že byste se na svých mnohonásobných
cestách po Moravě byl dověděl o některém místě takovém, o kterém
posud nikde psáno není, tedy bych Vaěnost prosil, pakli by tomu tak
bylo, abyste mi to neb ono místo takové dobrotivě pojmenovati ráčil.
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Každá popelnice a každé hradištko jest diplom z časů Předcyrilských.
Posud víme o takových památkách z okolí Rajhradského a Židlochovi
ského, Mikulovského, Olomouckého a Holasovického v Opavsku.
S odpovědí není kvapu; ])

45.

Sušil Šemberovi.
Zprávy o podřečích moravských.
Dopis neúplný a jinak porouchaný.

Nyní přejděme k té úloze, o níž Vašnosti ozvláště činiti jest.
O Znojemském různořečí meze udati věc nad to jest těžka, ba nemožna
jest. Zdálo by se, že pokud Znojemsko sahalo, potud též se říká. jelto,
hlžta[?],'hlat [?], hnti, finta. Ale což řekneme tomu, že v Lišni bolca
(ulice) se říká, že v Maloměřicích a Obřanech říkají žlčka, vedlčka,
dumkař, hule, hlna, vojak, modlet, vuves; což dím řekneme tomu?
Meze té bezitačiny či Znojemčiny musely by se od Zábrní začíti; ve
Střelicích, Bosonohach a d. všady vysouvá. se i či všady ae bezitačí,
a Němci podbrňaci v Modřicích a okolí činí hranice mezi těmi Bezitaky
a mezi Dolaky. Dolaky jmenují se ti, jenž mezi Hou-aky a Slováky
a jedné a s druhé strany mezi prvnějšími a Hanaky bytnjí. (Na mapě
V. stojí Střelce, nyní Střelice plat.)
Jako meze předešlých vysouvačův hlásky i po 1 těžko udati — tam
tedy jistě nejsou, kde je někteří pani kladli — tak těžko udati meze
protinožců jejich, již totiž 1 po měkkých literach retních přisouvají
a Itatelě aneb podobně (lkaěi ?) by zvati se mohli. Od českých hranic
po jižném Jihlavsku se rozprostranují až ke Třešti, Nové k Říši a
k Jemnici; ale jaké meze by a) určitě udati měly, na vlas určití ne
umím. Čepjice, pjit, slabjikůř, mjisa, miilej, atd. jsou nejnápadnější
rozdílové v jazyku jich; při tom říkají stůňu, něs, ně; mušíš; od
slunoete; větle= větev; a opět buši, voko, ač ne všady. Krava m.
krava; jedlu m. jedl, vezla, paslu, m. vezl, pásl. Hranice by se daly
tdhnouti pořiěím Zeletavky a od pramenů jejích ku pramenům Dyje
pod Třeltí k Batelovu ; tak se mně ovšem zda; zdali se docela s pravdou
potkávam neboli se s ní pmníjím, nebude tak lehko rozsouditi.
') Oslatek, byl-li jaký, chybí.
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Co se horačiny týká. a. jejich s jinými podřečimi mezováni nej
lépe asi bude držeti se pp. Bílého a Škorpíka . . .[?] by se táhla od
Brna k Pozořicím a Lulěi až k Vyškovu, Dědice k Horákům, Drno
vice k Dolákům počítají. Se strany druhé mi docela neznáma jest.
Povolal jsem veškerých alumnův a po dědinách jsem se otazoval n__a
různosti a odličnosti ty; ale nemohli mně místnějěích a jistých' zpráv
udati. Tuěím nebude jinak než že k nějakému o těch věcech
udání buď onoho buď tohoto pána přistoupiti se musí; zevrubně
a dokonalé věcí těch vystižení badavosti bude zůstaveuo, aě budoucnosti
nejbližší; celé jistoty snad již se nedopídite, anat povahu různě. školami
více a více mizí. Vím zajisté ze své zkušenosti, jak' již před čtvrt—
stoletím v Jamolicích ) u Pravlova uebožtík učitel zdy [tak] na to stál ve
škole, v opakováních nedělních a při schůzích zjevných, jež s od
rostlými držel, — aby neříkali Jamolce nebrž Jamolice, blata atd., a
tuším nyní sotva bude člověka tam, jenž by sobě ještě v tom liboval. '
Co do Opavěliny shodují se s tím, že laskó podřečí vesměs
béřete, všelikých našich v něm proměn nedbaje. Zní inňnit. brzo ič,
ač, brzo it, at, brzo ió, ač a. podobně jiní odstínové; jsou místa, kdež
se mluví byua, a opět kdež onen dotčený itačismus dobře slyšeti. Ale
kdožby na ty proměny, jenž od místa k místu se nalézají, ohled bráti
mohl; tu by posléze celiěká mappa ze samých hraniěek a hraneček
seslávati musela.
Přicházím pozdě s listem a jak bohužel vyznati musím, nevelmi
Vaěnosti mohu posloužiti. Půjduli někam do těch krajin, o nichž Vám
zabíhá, pilně se na to tázati budu, jakož i jiné poprosím o to, aby
bedlivěii na to zřetel obrátili a jak možná. věc vyěetřili a zaznamenali.
Pro ten čas nezbývá. leč list zavříti, lásce Vaěnostině se odporuěiti a
znamenati se vší úctou Vaěnostiným oddaným přítelem a ctitelem

Fr. Sušil.
V Brně d. 10. máje 1856.

Prosím poručení vyřid'te paní své a. svým dětem a paní Fikejsově.

46.

Šembera Sušilovi.
') nu Ivaněicku.
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Žádá o prohlédnutí svých Dějin řeči a literatury české v části boho
vědné. Osobni drobnosti. Dodatek o rozvrhu Dějin ř. a l.

Vysocectěný Příteli !

Z více stran vyzývají mne znovu, abych vydal spisy své o litera
tuře české, dle nichž přednáším. Chtěje žádosti této vyhověti, upravuji
je nyní, pukud možno; jsout však v nich části některé, jichž mně
samému náležitě upraviti nelze. a k těmto částem náleží hlavně litera
tura teologická nového věku. Neisa a dle studií mojich nemoha
býti znalý věd teologických, jsem v nemalé nesnází, maje podati
v bibliografii přehled lepších spisů bohóslovních od r. 1780—1857

a nad to krátký

obsah jich a úsudek o něm i o jazyku;

v ne

menší pak nesnází jsem, maje v úvodu o literatuře pojmenovati výteč

nějěí muže, učeností teologickou

proslulé, nebot ačkoli znám

osobně i ze spisů mnohé vlastenecké duchovní, o jich vědomostech
bohoslovních nicméně úsudku vynášeti sobě netroufám.
V té případnosti obracím se tedy důvěrně k laskavostí Vaěnostině,
a přikládaje tuto onu část literatury, ježto spisovatele a spisy boho
slovecké nejnovější doby v sobě zavírá, Vašnosti přátelsky žádám,
abyste ji dobrotivě prohlédnouti a vedlé možnosti opraviti, a dle potřeby
rozmnožiti nebo zkrátiti ráčil. Zvláště bych Vás prosil, abyste sobě za
těžké nepokládal, a ke spisům, ode mne uvedeným, které byste buď
sám byl četl nebo odjinud znal, několika slovy úsudek připsal: na př.
výtečný duchem nábožným, důkladnou vědoucností teologickou, správným
plynným jazykem a. pod. Zase bych Vás ale také žádal, abyste ke
spisům, ježto by byly obsahu chatrného a do takového krátkého
přehledu by nenáležely, laskavě připomenouti ráčil: budiž vynechán,
& na jeho místě raději ten a ten spis lepší a zde opomenutý položen.
Zkrátka račte mi v tom býti dobrotivým rádcem i přísným
censorem, in tím jist, že se vděčně i ochotně připomenutími Vašnosti
nými spravnvati budu. Co tuto píli o teologii katolické, vztahuje se
ovšem i na teologii nekatolickon a na literaturu vychovatelskou, též
tu přidanou. Snadno by se přihoditi mohlo, že bych uvedl spis některý
protestantský, obaahn jeho neznaje, který by Vám na závadu byl,
pročež i tu račte býti laskavým Mentorem, bych nevědomky neklopýtnul.
Nemám nic proti tomu, kdybyste listů těchto i třeba p. prof.
Procházkovi okázal, zdaližby i on něco připomenonti neb vytknouti
chtěl, nebot vždy jest mi milejěí kritika předcházející nežli potomní,
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zvláště když přichází od mužů národu milovných, kteří rádi blud pro
minou, vědouce, že není zúmyslný. Ostatek podotýkám, že mne ničím
neurazite, byt ste i sebe přísněji a ostřeji soudili.
Račtež sobě na mysl uvésti, jakby Vašnosti bylo, kdybyste měl
podati přehled a posouzení spisů právnických a politických, a pojmeno
vati výtečné právníky české &lepši vzdělavatele věd státních ? Rovněž tak
vede se mi v bohosloví. Z té příčiny za to prosím. abyste ráčil
i přihlídnouti, zdali jsem vědy teologické dobře rozvrhl, v náležitém
pořádku sestavil a zdali jsem snad spisu některého nepoložil do jiné
třídy, nežli kam náleží.
Poznamenání račte udělati po kraji, kde k tomu konci místa po
necháno , pakli by ale bylo širší nějaké změny potřebí, neračte váhati,
napsati mi to zvláště. Ohyby opisovačovy sám napravím. —
Litoval jsem velice, že navráliv se z Čech na začátku září,
s Vašností jsem se více neshledal. Byl bych rád s Vámi o mnohých
věcech promluvil a zavedl Vás do některých domů, kde byste sobě
byl liboval ». kde by Vás velmi rádi byli viděli.
Co pak se děje s Vašimi písněmi Moravskými? Vyjde zase brzo
svazek? Pro mnohá záměstnání neuvedl jsem posud ve skutek, o čem
_jsem se Vašuosti zmínil, ale pokusím se oto, nepůjde—litisk ku předu.
Snad že na budoucí rok Zdenku svou učinlm údem dědictví
s. Cyrilla a Methuda. Posud bylo mi to nesnadné, nebot mám mnoho
výloh domácích, a za sebe a za Vratislava platím ročně k ústavům
vlasteneckým 25 zl.
Paní Fikeysova nebydlí více v sousedství našem; inžinýr Fikeys
přešel totiž ze služby státní k železnici Linecké a jest nyní bytem
“v Pencinku blíž Vídně. Dne 13. bud. měsíce ledna bude tomu 10 let,
co paní Fikeysova stala se vdovou. Bylyt tehda jiné časy, více citu
národního a více šlechetnostil
Byloli by Vašnosti příhodno, poslali mi rukopis nazpět okolo
nového roku, račte ho do té doby připraviti dodavateli listu nynějšího,
p. Žateckému, právníkovi. Pakli byste mi ho ale zamýšlel poslati dříve
neb později, tedy to račte učiniti poštou povozní, poznamenaje na
balíčku „Bacherdruck“, protože za balíčky, na nichž napsáno Schriften,
_.asi čtvernásobně porto se platí. Pro ulehčení svědomh lze k věcem
psaným nějaké starší noviny neb nějakou tištěnou brošurku přiložiti.
Porouěeje se co uejslušněji panu hraběti Tarouccovi a prof. Pro—
-cházkovi, a pozdravuje přátelsky p. spirit. Kuldu a jiné známé smýšlení
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vlasteneckého, v další přátelství se Vašnosti oddávám a trvám v úctě

'všeliké
Vašnostin přítel i ctitel věrný

Ve \'ídni dne 19. prosince 1856.

Aloys Vojtěch Šembera
bytem: Ungergasse č. 364.
.

Manželka moje Vašnosti úctu vzkazuje; Zdenka i Vratislav
ruku líbají.
Abych odvaroval nedorozumění, toto ještě dokládám:
Historie řeči a literatury rozdělena je tak, že se podává napřed
přehled dějin vůbec, krátký přehled dějin umění, pak řeči, na to
literatury a na konec bibliograEe. V této uvádějí se toliko lepší spisy
o sobě_vyšlé a časopisy; v článku o literatuře ale také jednotlivá po
jednání z časopisů, když jsou znamenitá, na př.jazykozpyteeká pojednání
Šafaříkova 1) v čas. mus. Tím způsobem mohlo by se i v článku o litera
tuře teologické v půlaršíeh 33 a 34 vytknouti mnohé výtečné pojednání
z té neb oné vědy teologické, ježto obsaženo jest na. př. v čas. pro—

katolické duchovenstvo, v Blahozvěstu, v Hlasu jednoty katolické atd.
Ze jsem já toho neučinil, toho příčinu již výše jsem připomenul.
Znateli věci nebylo by těžko, článek zde jen naznačený zdvojnásobniti
a jádra mu dáti.
O působení jednoty katolické co do jazyka, připomenuto v článku
o řeči.

*

47.

Šembera Sušilovi.
Žádá úsudek o svých názorech co do podřečí českoslovanských. Ne
pravé památky české slovesnosti. Kuldovy Pohádky.

Vysoce ctšný Přítelil
Jakož jsem Vnšnosti v některém listu předešlém byl podotknul,
sepsal jsem pojednání krátké o nářečích a různořečích československých,
kteréž časem porozšířiti a s příklady jednoho každého různořečí tiskem
vydati hodlám. Zamýšleie pak nyní z tohoto pojednání položiti kratičký
výtah za úvod k Dějinám starší literatury české k tisku připraveným, byl
bych tomu velmi povděčen a přál bych si toho, kdybych mohl slyšeti
|) Pavel Jose! S. (1195—1861)
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prvé mínění Vašnostino o práci této zajisté ne nesnadné [tak] & obdržeti
snad od Vás poučení v tom neb onom, co by se s obrazem, jejž jste
Sobě o věci této za svou mnohonásobnou zkušenosti [tak] učinil v mysli své,
nesrovnávalo. Dělímt totiž řeč českou na troje nářečí: české, moravské
a slovenské (a nikoli na dvoje: české a slovenské, jak učinili p. Do
brovský 1) a Šafařík, což dle mého zdání nemalé příčiny dalo Hurhanovi *)
atd. že z nářečí toho—jednoho chtěli udělati samostatnou řeč spisovnou-).
Nářečí mor. dělím opět na dvoje podřečí: západní a východní a každé
na několik různořečí. Krom toho z nářečí mor. vylučují netoliko slo
venčinu v Brněnsku &Hradištsku, nébrž i valaštinu od Zlína &Vyzovic
až po Radhošt a Beskydy a kladu ji k nářečí slovenskému. U popiso
vání různořečí mor. obzvláštní nesnází činilo mi ono, kterými se mluví
jihovýchodně od Brna 11Zdanie, u Koryčan a Pavlovic, jež jsem nazval
poloslovenským (dolským), a ono, které panuje od Tovačova na východ
k Lipníku, Bystřici Podhostýnské a Holešovu, kteréž jsem pojmenoval
polohanenským. K tomu tedy zvláštní zřetel Vašnostin obracím a přátelsky
žádám, abyste mi prostě mínění své pronésti ráčil, zdali se s tím snášíte,
neb jaké jméno by snad příhodnější bylo, aneb kterak by se jiné snad
rozdělení učiniti mohlo. Připomínám ostatek, že mám ještě zásobu

materiálu z rozličných končin, kteréhož se <m ?> v tomto pojednání
neužil, a alespoň 70 rozdílných textů jedné bájky z Čech, z Moravy a ze
Slovenska, kterouž bahda časem k širšímu pojednání přiložim.
Račte tedy rukopis tento dobrotivě přečisti a s hojnými pozna
menáními neírankovaný pod jménem knihotisku zpět zaslati.
Z dějin č. literatury, kteréž půjdou konečně do tiskárny, ráčite
poznati, že odpor Dobrovského a Kopitara proti pravosti některých
památek řeči staročeské byl podstatný; píseň pod Vyšehradem a
milostná Vácslavova jest nová, a glosy Vaceradovy náležejí do jiného
věku, než se vůbec má za to..
Což pak činí Winiker s písněmi Vašnostinými? Pro samé zaměst
nání nepřišel jsem posud k vyvedení toho, což jsem v loni zamýšlel..
Snad konečně předce dokouá, co počal.
Pan Faborský poslal mi nedávno exemplář mapy 1: F abiole ') na
ležité, z níž jsem měl nemalé potěšení.
') Josef D. (H&B—11:29).
') Jose! L'udovít Miloslav H. (1817 —1888,\, původce odluky od spisovné ceniny,
v pozděj“ snaze o návrat k češtině zůstal téměř osamělým.
') Wlsemsnův román : doby starokteutanské, přel. V. Novotným s vyd. Dědic-tvím
sv. Cyr. a Mclh. r. 1857 s mapou střední Italie.
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Mě mapy Mor. rytec posud neupravil.
Prof. Miklošic [tak] objednal jsi [tak] již před mnoha nedělmi u kněh
kupce zdejšího Leona povídky ]) p. Kuldovy, však posud z Brna nepřišly ;
i já posud jsem těch svazeěků od Leona neobdržel, jež obsahují povídky
Znojemské. Kdyby to Vašuosti nečinilo nesnáze, přímo bych prosil, kdy
byste p. pat. Kuldy vyzvati ráčil, aby úplný exemplář pro p. Miklošice
a povídky Znojemské k rukopisu nynějšímu přiložil a cenu mi oznámil,
kterouž bych vdečně [tak] zapravil.
Račte p. hrab. Tarouccovi, p. prof. Procházkovi, příteli p. Kuldovi
atd. mou úctu 'a pozdravení přátelské vyříditi a od rodiny mojí uctívá
poroučení přijmouti. S tím se Vašnosti na všem dobře a štastně míti
žádám a trvám v úctě všeliké

Vašuostin oddaný ctitel i přítel
Al. V. Šembera.

Byt můj: Landstrasse, Ungergasse, N. 364.
Ve Vídni 4. července 1857.

48.

Šembera Sušilovi.
Názory o podl-očích českoslovanských. Mapa Moravy. Starobylé a ne
pravé památky české slovesnosti pro Miklosiče.

Vysoce ctěný Příteli !

Děkuji Vašnosti upřímně za laskavá připomenutí. kteráž jste
k pojednání o růzuořeělch moravských přidati ráčil, a. užiiit jich věrně
k dobrému budoucího toho spisu. Co ráčíte podotýkati o tom, že
známky některé příliš rozprostraňuji jiná ale obmezuji, to ovšem tuším,
že tak jest a bude a však mne [tak] nebude lze se tomu vyhuouti. Slyšev
některou formu neb některá slovo neznámé v Brněnsku, položil jsem
je za zvláštnost horáčiny Brněnská, nemoha věděti, zdali a jak daleko
jinde rozšířeno jest; později dověděv se, že má. totéž slovo platnost
i v Jihlavsku : Olomoucku, přeložil jsem je za známku mor. podřečí
západního; však možná, že zabíhá ještě dále buď do Čech neb na
') vl. pohádky.
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Slovensko, stíhati je ale zvláštním dopisováním příliš obtížné by bylo.
Pročež to, co jste ráčil vytknouti, bude vadou pojednání mého, kteráž
se budoucně bude moci opraviti, když by spolek nějaký dle planu
napřed navrženého (kteréhož já jsem sobě učiniti nemohl a priori)
etnograíii československou spisoval. Račte povšžit, jak pěkné podniknutí
by to bylo, kdyby ve Vídni jednota se zřídila ku vzdělaní národopisď
veškerého mocnářství, podobna říšské jednotě geologické! A neměla
by se povaha národů v Rakousku snad dříve a pilněji zpytovati nežli
mrtvá. země? Než nechme toho.
Co se týče Valachů mor., dlouho jsem přemýšlel, kam je položiti
mám, než jsem se odhodlal, přiraziti je k Slovákům. Vímt dobře, že
řeč svou jmenují mor. jako Opavaně, však podobnějšíjest slovenské než
lašské okolo Hranic, a mimo to pasmo Tater čili Beskydů, v nichž;
dehošt se vypíná, vidělo se mi býti děliště přirozené, jako jest dále
na Slovensku. Veamu to ještě na potaz, zůstanu-li při tom, aneb se
k předešlému rozdělení vrátím, k němuž Vašnosti mi radíte.
Jevítc přání, kdybyste mohl míti na cestě své feriální mapu Mor.
po ruce._Ja na ten čas na vydávání jí pomysliti nemohu, ač rytci mi
slíbili, že opravy a doplňky, kterých od roku neudělali, nyní dokonají,
tak že brzce tři listy úplně budou hotovy, a na čtvrtém (na němž část
Slovenska) toliko tabulky scházeti budou.
Však žádosti Vašnostině milerád vyhověti chci; račte“ mi oznámili,
které krajiny chcete navštíviti, a ja Vašnosti otisk listů příslušných
ad usum privatum s radostí odešli [tak], jakož jsem již p. Šafaříkovi před
lety podobně otisk zapůjčil k etnografickým a historickým studiím jeho.
Všichni 4 listové křižují se pod Olomoucí, tak že Olomouc jest na
listu 2., Jevíčko na listu 1., Brno na 3. a Přerov s Hradištěm na 4.
Toho, že v literatuře své hodlám básni „pod Vyšehradem“ a
překladu „písně Vácslavovy“ povahy starožitné upírati, neračte se
nikoli obavati. Přikročují k tomu s plnou jistotou a neučiním žádného
pohoršení. Když pak ukáží, které jsou známky novověkosti písní
řečených, tím více se na jisto postaví pravost ostatních pamatek staro—
žitných: Libušina soudu, Evang. sv. Jana a Glos v Mat. Verborum.
Kdo by ale pojal myšlenku, že by Bukop. Kralodvorský byl podvržený,
byl by nedouk a věru človek pitomý. Psáno sice, jakoby nebožtík
Kopitar byl se nějak v tom smyslu pronesl, tomu ale není tak, Kopilar
byl muž bystrý jako Dobrovský, cítě ale, že píseň pod Vyšehradem
jest nepravé starožitnost, přenesl podezření též na Soud Libušín, spů—
sobem tajemným do Museum zaslaný, na Glosy v Mat. Verb., o nichž

78

prvotně psáno, že jsou z r. 1102, kdežto jsou o 150 let mladší atd.
Ostatek připomínám, že literatura moje vyjde co dílo soukromé mým
.nákladem a nikoli co kniha školní. 1)
'
Exempíář pověstí MorJ) p. Mikloě'rcovijsem odevzdal a cenu dle
Vušnostina návrhu zaznamenal i s onou za díl druhý mně svědčící.
P. Miklošic i já Vaěnosti slušně díky vzdáváme za dobrotivé obstarání.
Račtež tin-místech známých úctu mou vyříditi a. se struny rodiny
mé osvědčení zvláštní úcty přijmouti. Paní Fikeysová bydlí od podzimku
v Pencinku n Schónhrunnu, pročež vědomosti nemá, že píši Vsěnosti,
jako prve, když bydlela blízko nás.
S tím se Vaánosti v další přízeň poručena činím a. trvám v stálé
úctě a šetrnosti
Vaěnostin oddaný ctitel i přítel
A1. v. Šembcra.
'

Ve Vídni 19. července 1857.

49.

_

Šembera Sněilovi.
Hilferdingovy zprávy o Bosně. 2. vydání Dějin řeči a literatury české.
Obrana Rkpp. Národní písně Sněilovy.

Vysoce ctěný Příteli !

Tyto dni odevzdal mi p. arcikněz Bajevsky tři další sežitky zprav [tak]
Hilferdingových ') o Bosně, jež Vašnosti tuto posílám.
Chtěje dáti co nejdříve po druhé do tisku díl první Ději'n litera
tury, žádám Vaěnosti i pp. prof. Procházky a Šmídks přátelsky, abyste
'si za těžké nepokládáli & ráčili mi oznámiti, co koli jste v díle tom
vadného shledali, bych to při druhém vydání opravil. Pana prof.
Procházky mimo to slušně žádám, by mi zároveň laskavě věděti
dal, kterého dne se narodil (r. 1811 v Brtnici?), a. poznačil mi
krátce své práce literární zejména v Časopisech, bych těch zpráv
užil ke krátkému jeho životopisu v díle druhém, který též půjde brzo
-do tisku. Manzova tiskárna měla posud tolik práce, že tohoto dílu do
měsíce prosince do práce vzíti nemůže.
') Tato věta vepsána asi po ukončení listu.
1) Kuldových v před. dopise zmíněných.
') Alex. Fedorovic H. _(1831—18721, ruský slaví.—lu.— R. protoieroj ruského
vyslanectví ve Vídni.
"
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Ráčil jste čísti obranu Libušina Soudu a Rukopisu kralodvorského,
kterou p. Palacký napsal v Bohemii proti tajným osočovatelům pamatek
těchto v časopise Tagesbothe aus Bóhmen? Ježto p. Hanka mimo to
žalobu k soudu na ty utrhače podal, mám za to, že dojdouce zaslou
žené pohany a snad 1pokuty, konečně umlknou, a že odpor další proti
pravosti obou rukopisů přestane.
Zároveň mne ale těší, že nepravost písně pod Vyšehradem a
písně milostné krále Vacslava od p. Palackého a vůbec v Praze
uzuaua jest, a to beze všeho hluku a.pohoršení. „Pravda jenom krásna,
ta jen důstojua milosti“.
Toužebně čekam zase na další svazek Valnostiných písní. Račte
Winikra. poháněti a jemu říci, že zde více odběratelů se shledá., jak
míle dílo celé bude dotištěno. Kdož pak má napřed platiti, když není
předvídati ukončení? Půjdou potom také exempláře do Kodaně a
do Moskvy.
Račte úctu ode mne ozuámiti . hrab. Tarouccovi a přátelské
pozdraveuí pp. prof. Procházkovi a mídkovi, též p. Kuldovi. S čímž
se v přízeň Vašnostinu poručena činím a jsem v úctě všeliké
Vašnostin oddaný ctitel i přítel
Al. V. Šembera.
V Uherské ulici č. 364.
Ve Vídni 14. listopadu 1858.

Moje manželka i paní Fikeysova (Bočková), která nás tyto dni
navštívila z Pencinku, Vašnosti úctu vzdávají. Zdenka v besede Slo
vanské s panem Lukesem (recte Lukeslem') tančila!
50.

Šembera Sušilovi.
Jubilejní řády ruské udělené slovanským učencům mimo Rusko.

Velectěný Příteli !
Přináším Vašuosti milou zpravu ze soukromého dopisu z Petro
hradu do Vídně došlou, že J. V. car Ruský úkazem, daným v Novgo
rodě dne 8. (20.) září při slavnosti lOOOIetého založení říše ruské
') operní Zpěvák
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Vaěnosti pro zásluhy o literaturu slovanskou propůjčiti ráčil řádu
sv. Anny třídy II. — Sláva jeho Veličenstvu!
Kromě Vašnosti jmenováni jsou z Čechoslovanů rytíři téhož řádu
a též třídy pp. Erben, Hatala a Riegel-,*) též moje maličkost. Pánové
Purkyně a Palacký jmenováni jsou ryt. sv. Vladimíra třídy III.,
Kuzmany ryt. sv. Anny třídy II. s korunou, Řezač ryt. sv. Stanislava
tř. Il., Vrtátko a Francisci ryt. sv. Anny tř. III. Jezbera') obdržel
drahý prsten—.Vesměs uděleno řádů pro zásluhy literární 33 národovcům
vně Ruska bydlícím.
Přeje Vašnosti štěstí k tomuto vyznamenání, jehož nad jiné hoden
byti ráčíte, žádám, abyste k tomu přihlížel, by zpráva tato do veřej
nosti nepřišla, pokud od vyslanectví zdejšího v obecnost. dána nebude.
Račte se na všem dobře a šťastně míti, a mějte v laskavé paměti
Sveho upřímného přítele a ctitele

A. Šemberu
Alserst. Herreng. N. 91.
Ve Vídni dne 30. září 1862.

51.

Sušil Šemberovi.
O řádě sv. Anny Sušilovi uděleném. Zmínka o překladě N. Zákona.

Velectěný Příteli !

Děkuji srdečně za to účastenství, jež béřete v záležitostech mojich.
Já tu jinak soudím a nevím nijak, kterak mne mohl někdo vládě ruské
navrhnouti, kterýžto jsem rozhodně proti katechismu jejímu psal,') o ní
velevlídně nesmýšlel, žádné knihy jí neposýlal, korrespondence žádné
se žádným nevedl aniž čeho činil, co by mne bylo v očích jejich po
') Karel Jaromír 15.— Frant. Ladislav Rieger (ISIS—1903).
') Slovák Karel Kuzmány (1806—1806), protest. theolog a bámík. — Frant.
Řezáč (pscnd. Polohradský, NIO—1679), kněz, spis. vychovatelský. — Antonín Jaroslav
Vrtátko (psoud. Benátský, 1815—1892), knihovník C. Musea, spis. — Slovák an
Francisci (pscud. Janko Riman-ký, 1822—1906), spis., vyd. slov. pověstí a písní. _.
Čech Frant. Joshem (1829—1901), unív. prof. slavistiky ve Varšavě—
:) Časop. listel. duchovenstva 1860.
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ručena učiniti mohlo. Naopak nejednou jsem ostře vytýkal nespravedlnost,
které se proti katolíkům vůbec a Polákům zvláště dopouští. Tudy jest
to pro mne nemalým ale také velene'milým překvapením a kdybych
nějak tomu vyhnouti, to předejíti a z toho tak řečeného vyznamenání
vytočiti se mohl, bylo by mně velepříjemno. O vyznamenání žádná
nestojím, nejméně ruské a považuji to na neštěstí.
'
Ale co dělati? Věc ta již rozhodnuta jest a nad to se tají posaváde; :
kam zakročiti proti tomu? Nebude bezmála tu již pomoci, než trpěti,
když bouře nad člověkem nastává. Leč poněvadž možna — račte mi
toho laskavě propůjčiti — že ee tím tepruv otázka činí, ndaby udělení
řádu takového arovnávalo se s žádostí toho, jemuž sejho dostati má,
tudy prosím račte mínění moje o věci té kde potřebí vynésti a vyjádřiti.
Leč an toto píši, přicházejí právě Noviny Pražské'a 'v niob dotčená '
od Vašnosti vyznamenání od cáře ruského udělená; jméno moje však
tam chvála Bohu chybí. Přestává tu všechno ohražování a bylo to
bezmála žertem, že o mně někdo v té záležitosti amínil[tak] a ten pán, jenž
Vám 7. P. psal, za čirou pravdu onu rozprávku ujal. Mohl bych tedy
také docela od listu upustiti; leč vidí se mi předce," že jste snad se
mnou žertův netropil příčiny k tomu nemaje a že tedy sluěno za dobrou
vůli díky akládati, ač se strany jiné blud v tom zaběhl.
Lituji toho, že jsem ve Vídni déle se nezdržel a v bibliothéce
veřejné do českých co jich tam jest biblí nenahledl; musím to jindá
učiniti a porovnati ozvláětě některá místa, o jejichž přeložení na váhách
jsem. Při té příležitosti se mně můžete vysmáti, že jsem na předešlé
straně věc tak vážně bral, kteréž zhola není a jenž lidem k žertu
sloužila. Zatím se poroučím laskavostí Vaěnostině a trvám co přítel a
ctitel ve vší úctě Vaěnostin
Fr. Sušil.
v Brně d. 21.0 Října 1862.

52.
Šembera Sušilovi.
Jubilejní řády ruské.

Velectěný Příteli !

Jak z Vašnostina listu milého vyrozumívám, ráčíte na propůjčení
řádů ruských mužům v Rakousku o literaturu slovanskou zasloužilým
6

zcela jinak hleděti, než všichni moji mání, s kterými jsem od týdně [tak],
co zde ta věc známá„ byl mluvil. Nikoho není tejno, že vláda naše
předešlá (nynější nepřipomínqjgm) zásluh o národnost a literaturu slo
vaaskou sobě nevšímala a nevyznamenávala nikdy nikoho, kdo byl
národovec; r. 18541) propůjčeno nesčíslné množství řádů, však nebylo
mezi obdařenými ni jediného sehevědomého Slovana; nový biskup
Turnovský, Pukalski, salonoveo, obdržel řád, ale Strossmayer, Zábojsky
'i' Slomšek, Jirsík, Mojseeaj. neobdrželi ničeho ; mnoho prof. a akademiků.
Videnakýoh poděleno řády, však Miklosič, tehda rektor magniiicus,
pominu: něměour Wieser v Brně, co sekretář komise vyvazovací,
dostal kříž pro zásluhy, ale místodrž. rada Plaček, našinec, sekretář
též komise v Praze, nedostal ničeho, ač byl (snad z té příčiny) p. Ba
chovi ') knihu o vyvazováni osobně podal; a takových příkladů mohl
bych uvésti více.
Car Ruský, uděliv nyní tolika literatům rakouským řády, uznal
jejich záeluhy (moje ovšem jsou velmi nepatrně) a obrátil tím zřetel
k mnohým z těchto mužů zde nazad staveným — a tento akt

každého Slovana těší.

Jak z poznamenáni osob řády obdařených viděti, nehleděno tu
ani k politice, ani k náboženství, ale jediné ku zřejmým zásluhám
o liter. slov. a ke spisům vydaným, i Vašnosti tedy vyznamenán jste
jedine co neunavený sběratel a vydavatel národních písní moravských
(v Petrohradě jistě známých), co skladatel utššených básní, a co spi
sovatel vůbec. Co Slovanu „tělem i duší“ a co „perlu na Moravě“ zná.
Vašnoet každý učenec ruský, který kdy do Brna přišel, a každý, vrátiv
se do Rus s úctou o Vás a o Vaší literarni činnosti zprávu dává mezi
známými soukromě a. vedlé okolností i před ministry.
A tím se stalo, že Vašnosti R. car k nás všech velikému potěšení
vyznačil řádem, kdežto zde se Vám posud nedostalo uznáni žádného.
Nejen Vašuosti neucházel jste se o takové vyznamenání, a neposlal
jete ničeho do Petrohradu, i při mně jest to tak, pročež i moje pře
kvapení bylo převelikó. I mámt za to, že překvapeni jsou všichni řádem
obdaření stejnou měrou a že nikdo z nich toho nejmenšího netušil.
_Že se na nás bude všelijak hleděti, že nás budou zlí lide pode—
zřovati [link], že nenávist proti nám povstane pro tu přízeň od východu,
o tom pochyby není. Ale což na tom? Kdy pak se na nás přívětivě
hledělo? Nás jen chrání povědomí naší loyalnosti — a konec.
') o sňatku panovníkově.
') ministru.
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Nechci sice Vaěnosti přemlouvati, abyste o té záležitosti stejně
se mnou emýělel, ale pro Bůh Vás žádám, toho smýšlení, jež jste pro
néati ráčil ke mně, proneste toliko k důvěrným přátelům, nikoliv ale
snad k p. biskupovi neb u místodržitelství, kdyby tam kde o tom řeč byla,
neb na to by se jen čekalo, aby nějaký ěpinil mohl v Presse neb
v Mehr. Correep. notnou ostudu : toho udělati.
Řádová udělení jsou dle úředních novin „Severní Pošta“ ukazem,
daným dne 8 (20) září t. r., a jest stavu duchovního mezi obdaře
nými kromě Vašnoeti a kanovníka Kuziemakého též prof. theol. Ni
kolajevič v Zadře. Zprávy v Nov. našich jsou posud neupl'né a chybné.

Dnes ráno mttelil se tu MDor Jaroslav Šefařík, švakr Josefa
Jírečka, z příčin, neuáméU)
Přátel. pozdravení p. prof. Procházkovi.
V úctě včeliké
Vašnoetin oddaný přít. a et.
A. V. Šembera.
Ve Vídni dne 3. října 1862.
52.
Sušil Šemberovi.
O řádě sv. Anny.

Drahý Příteli!
Byl to výliv prvého podivení, jímž předešlý list můj oplynul.
Věc ta mne náramně překvapila a jak se obyčejně stává, ukázala se
ve způsobu poněkud zvětšeném. Nemá udělení řádu sv. Anny bez ko
runy tě do sebe významnosti, aby člověk dlouho nad tim hlavou kroutil.
Ani ve enách mi nenapadalo, že by se mi něco toho dostati mohlo, a
musím přidati, žádal jsem týtýž, aby zhola žádného vyznamení se mi
nedostalo, poněvadž tak tím čiatějěí láskou se k jazyku svému a. vědám
svojim vinouti mohu. Leč poněvadž se to již stalo — ačkoli v rukou
ničeho jeětě nemám — bylo by nevděkem nevážiti si toho. Račte býti
tedy upokojené mysli, já se strany svě nedám žádného vznětu k ne
dorozumění nějakému.
Poněvadž jste pak o věci té jednati započal a jak doufám věcem
takovým o mnoho lépe než já nezkušenec rozumíte, buďte tak laskav
a račte mi raden býti, co tu činiti přijde. Snad musí se žádat-i o ně
') : holu nad náhlým úmrtím své nevěsty.

' 6.
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jaké dovolení u vlády naší a musí se to jistým spůsobem státi; máteli
pochvilí a můžete-li se uprázniti k nějakému řádku, račte mi napsati,
co tu a jak činiti mám. Kde zakročiti, v jaké formě, snad-li taxy platiti
a co toho ještě zbývati může.
Přátelé moji a příbuenoi & toho sv. Anny řádu mně uděleného
velkou radost mají; počíná ta radost i na mne se odlívati a na každý
spůsob přibližují se k lepšímu a zdravějšímu a střízlivějšímu o zále
žitosti té úsudku.
Leč to jisto, že : udělení řádu toho Vašnosti každý dobromyslný
v národě se těší a Vám toho vyznačení : toho srdce přeje. Račte
i ode mne upřímé přání přijíti a ujistěn tím býti, že mne to uznání
zásluh Vašnostiuýeh neméně než kde koho obradovalo. Bůh rač za
chovati Vašnost mnohá a mnohá léta k blahu vlasti a rodiny!
Nemaje na ten čas jiného a neohtěje obtěžovati dále, končím při
dávaje toliko, že trvám ve vší úctě Vašnostin upřímý přítel a ctitel

Fr. Sušil.
V Brně d. 6. okt. 862.

P. Procházka úctu svou a upřímé svoje přání vzkazuje.
53.

Šembera Sušilovi.
Jubilejní řády ruské.
Nad oslovením napsáno: Pl. Tit. panu proí. F. Sušilovi.

Vysoce ctěný Příteli !

Včera byli jsme s p. Kuzmanym a Miklošiéem pozvání 1: Jeho
Exo. p. vyslanci ruskému Balabinovi. abychom přijali od něho řády
J. V. carem Ruským nám propůjčené. Obdržev znak a diplom, po
dotkl jsem, že by také Vašnosti a p. Erbenovi zajisté bylo milé,
kdybyste krátkou cestou došli dekorací svých, i nabídl jsem se, že
Vašnosti i p. Erb; řády odešlu, když mi je Jeho Exe. svěří, což p. vy
slanec ihned s potěšením učinil a řády mi odevzdal.
Posílám tedy Vašnosti tuto znak i patent s přáním srdečným,
abyste mnohá léta ve zdraví a ku prospěchu literatury naší : vyzna
menání tohoto se těšil a mne co zasílatele vždy v přátelské paměti
zachoval.

85

Řád sv. Anny jest, jakož spatřiti ráčíte, jeden z nejpěknějších,
ipovyšilt J. V. car Ruský Valnost netoliko na šlechtice (ad personam)
ale i za kanovníka, což každý stvrdí, jak mile si znak na tužce [tak]
okolo šíje zavěsiti ráčite.
.
Račte býti tak laskav a pošlete mi potvrzení na zvláštním listu, že
jste řád sv. Anny od J. V. cara B. Valnosti propůjčený od Jeho
Exe. p. vyslance a státního rady Viktora šlechtice Balabine obdržel.

Mimo to napište Jeho Exe. krátký list'poděkovací a žádejte v něm
p. vyslance, aby díky Vašnostiny Jeho Veličenství a ministrovi osvěty
p. Golowninu v známost uvétti ráčil. Já pak oboje p. vyslanci odevzdám.
Kdybyste to napsal rusky, bylo by ovšem dobře, jinak pomoci musí
němčina. Pakli byste příležitě přijetí ráčil do Vídně, ovšem že byste
osobně p. vyslance navštívil, což byste i v listu podotknonti mohl. .Co
se týče žádosti o povolení, abyste řád přijmonti a nositi mohl, řečeno
mi, abyste ji podal k místodržitelství, odkndž se pošle ke státnímu
ministerinm, a od tohoto k ministerium-záležitostí zahraničných, kteréž
ji přednese cís. Pánu. Tím spůsobem protáhne se to někdy i 2 měsíce.
Přiloží se diplom původní a německý překlad. každý na 16 kr. kolku.
Naznačil jsem Vašnosti žádost, jak by asi zníti mohla.
Naději se, že snad zaroveň obdržím nástin života Vašnostina a
zpráva, zdali p. Šmídek 1) oznámí zákonník občanský.
S tím se Valnosti i p. Procházkovi a Šmídkovi poručena činím
a jsem v úctě všeliké
Vsšnostin upřímný přítel i ctitel
A. V. Šembera.
Alsergr. Herreng. Nr. 91.
Ve Vídni dne 2. listopadu 1862.
54.
Sušil Šemberovi.
Řád sv. Anny a podobizna Sušilova. Ruské poděkování jeho.

Vysoce Vážený Přítelil

Což to rytírství má za sebou všeliké následky! I v samých Rusích
chtějí míti podobiznu či portrét! Posílám tnto dva ty portréty a prosím,
račte jeden z nich odevzdati tam, jak bylo Vašnosti žádáno, n ruského
') v sHlaseJ

vyslanství nějakému pánu; druhou pak prosím pro sebe podržeti, jak
jste sám sobě přéti ráčil.
Doufám, že jste ráčil obdržeti přípisy moje v ruštině, děkovací
list na J. Exc. p. vysl. a stětního radu Balahina a nápotom vy
svědčení o skutečném znaků a diplómu řádu sv. Anny obdržení. Račte
svým časem zpraviti mne prosím jak asi ta rultina vypadala v očích
ražených Rusů.
Toli proutím. I porouěeje se do přízně Vaěnostině a Vaěnostiny
rodiny ootévém Vaěnostem upřímný přítel a ctitel
Fr. Sušil.
V Brně dne 13. novemh. 1862.

65.
ŠemBera Sulilovi.
Poděkování za řád i podobizna odevzdána. Vybíduutí, aby také ně—
které spisy své caru věnoval.

Velectěný Přítelil
Vaěnostiny oba milé dopisy, z nichž k jednomu přiloženo bylo
písmo, svědčící ruskému p. vyslanci a ke druhému podobizna Vačnosh'na,
náležitě jsem obdržel, : list poděkovací dne 15. t. m. p. vyslanci,
podohisnu puk p. aroiknězi Rajevskému jsem odevzdal, kterýž Vašnosti
za ni zároveň se mnou slušné díky vzdává..
Zhotovení podobizny Vaěnosti učinilo nesnází a výlohu, čehož mnou
nebylo zamýšleno, nebot žádost má i p. Rajevského vztahovala se
toliko k fotografii malé ve způsobě lístků navltěvacích, o níž jsme
pokládali za to, že ji míti réěíto.
Jé zamýšlím podati J. V. caru Rnskému na znamení vděčnosti
spisy své, a vybídl jsem p. Erbena v Praze, p. Kuzmany'ho zde a
p. Bleiweisse') v Lublani, by totéž učinili. I oznamuji to Vašnosti, zdali
byste i Vy nebyl hotov, totéž učiniti a poslati k rukoum vyslanectví
(cestou posavadní) některé díla své, zejména Písně moravské, básně,
hymny, vilku židovskou s přípisem krátkým J. V. svědčícím. Já.
jsem dal knihy svuati do anglického plétna se slatým ořízkem; kůže
') Janez Bleiweis (1808—1881), lékař a budítel slovinský.

s?
jest příliš drahá, a odevzdám je buď, než odjedu do Prahy anebo
& vánočním svátkům. Vuk Stefanovió') díla svá již podal.
Od p. Procházky, jejž srdečně pozdravuji, dopis s přílohami umo
došel a obdivuji se jeho abratnodti v ruštině. Za zprávy gymnasiální
díky činím.
S tím se Vašnosti přátelsky porušena činím a trvám "v nett
nezměnné
Vašnostin upřímný ctitel i přítel
&. V. Šembera.
Ve Vídni dne 27. listopadu 1862.

56.

Šemberasaam.
Zpráva o žádané dogmatioeBulgakova. Odbyt Š. mapy Homvy. Útok
na ni v Hihi-. Correspondent.

Vysoce Vážený Příteli !

Vaše sl. tetička podotkla mi tyto dni, že jste se ráčil pqpýúvati
po Bulgakově') dogmatioe, zdali již a Rue došla; i bylt jsem na tou
příčinou u p. Rajevského, jenž mi pravil, že ji dávno již objednal, že ale
těmi nepořádky v Polsku ') přerušeny jsou posavadní cesty a že teprv
tyto dni obdržel zásobu knih jinou cestou, mezi nimiž ale dogmatiky
žádané nebylo. Podotknul pak p. R. že neprodleně bude psáti znovu
do Petrohradu, a že doufá, že kniha v nedlouhém čase dojde. Pakli
by ale Vašuosti záleželo na tom, abyste měl tu degmatiku neprodleně,
tedy že hotov jest zapůjčiti Vašuosti svého exempláře, totiž 6 dílů prvního
vydání do té doby, už by Vašnostin exemplář, totiž druhé vydání ve
2 dílech, do Vídně "došel, načež by se exempláře vyměnily.

Ježto mi, jak sl. tetička podotkla, myšího

s p. prdf. Procházkou

podau' prenumeraci na mapu Moravskou, připomínám, abyste si ráčili
v pamět uvésti, že jste mi 10. července r. 1857 na. konto prenumerace
této poslali Kuldovy Povídky v ceně 3 zl. 12 kr. a p. prof. Procházka
poslal mi letos Brněnský katalog dieceeanslry, za nějž též ceny za
') Vuk Btohnovic Karadžič (1787—1864), u'beký davieta.
') Moskevský metropolita Michail Petrovič Bulgakov, klášterním jménem Kakarij

(me-lese).

') povstání polské !. r.

mnou pohledávati má. Já jsem měl na to, že p. Procházka vybral si
peníze na ten katalog u knihkupce Nitsche, čehož se ale nestalo, jak
od p. Nitsehe jsem se dověděl.
Obávám se, že se mi s mapou Moravskou špatně povede. Všechna
mysl obrácena jeet k politice a žurnalistice a literatury a umění
málokdo si všímá. Náklad jest veliký, stojít totiž kreslení a rytí
s plotnami dvojími výše 2600 nl. a tisk, papír atd. 500 ex. státi. bude výše
500 zl., tedy útraty vydání činí výše 3000 zl. nepočítajíc útrat mých
eeet po Moravě, porta po tolik let, má práce atd. Aby ne jen útraty
řeěeně napravily, potřebí 500 odbiratelů, a ti se nenajdou. Usnadnil
jsem to tak, že by si ti, kdož nemají 6 H. pohromadě, mohli po 2 neb
3 měsících vždy bráti jeden list, a měli by za 8 měsíců celou mapu.
Však ns šetření nyní málo se myslí, pivo a zábava bývá milejší. Od
t. m., co jsem
přihlásilo
podnes
819.předplatitelů,
6 (počal
eobů,program
2 Mor. ronesílati,
a l Chorvat.
Kdežtosepak
naši toliko
teprv
se rosmýšlejí, mají-li si mapu Mor. zjednati, dělají na ni uličníci
v Macht. Corresp. paškvily. Vidíte, jak ten Mefisto jest činný, aby nás
pohltil, a jak my jsme liknaví.
Poelal jsem oběma pp. biskupům Mor., všem mor. prelatům a
kanoníkům [tak] návěští, posud ale nikdo se nehlásil.
Vašnostina sv. Matouše jsem sobě sice objednal, posud však

nedošel : Prahy.
K nověmu roku přeji Vašnosti i p; prof. Proeházkovi hojnosti
všeho dobrého.
S tím se račte na všem dobře a šťastně míti a v paměti laskavé
zachovati
Svěho oddaného ctitele i přítele

A. v. Šemberu
Josephstadt, Lederergasse N. 23.
Ve Vídni, 31. pros. 1863.
57..

Sušil Šemberovi.
Odbyt mapy Moravy. Ruské spisy theologické.

Vysoce Vážený Přitelil
Především želám k novému létu týchž dober, kterých jste v pře-r
dešlěm přemilěm listě mi želati ráčil; tolikéž i od p. Procházky vyřizují.
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Dáleji vzdávám Vám diky, že konečně jste vydal mapu země
naší moravské a že již jednou ryzými jmény osady budeme nazývati
moci. Chtěl jsem několik předplatců sebrati; ale již to činil p. dr.
Vaiátko a já sám jsem nyní k němu přistoupil i s těmi, jenž slíbili,
že snad přidají se ku počtu tomu. Bude jich snad přes dvadcet něco,
ovšem což to jest na Brno; ale račte povážiti, že o novém létě právě
nejvíce vydání bývá a tudyž že se každý ukrčuje a odvracuje od vy
dání, jež nevyhnutelna nejsou. Také a svrchované i to místo má, o čem
dotýkáte, že nová generace v baživosti zabředli a v požitbárství se za
předá a to ihned z mládí ne bez viny našich matek a otců holým a
čírým zábavám zvyká pilnosti a _mravnosti nešetříc a neprohlédajíc
k tomu, aby raději něco pro podporování dobrých účelů a literatury
nschránila.

Lito mi, že se Vsšnosti

tak špatně s__od_b]t_e_m_ve_de
nyní.-,

ale nadějte se, že později s radostí nejeden napraví, čeho nyní hned za
nedbaL Račte poslati navěští do Mikulova p. kanovníkovi Matěji Kittne
rov'i; snad on předce také odebere aspoň sám nějaký exemplář a možná
že i jiný p. kanovník to učiní, snad p. Edvard Karlík nedávno tam
z Brna přesazeuý, jemuž by také svědčilo, kdyby co bývalý ná! po
kladník Vašnostinou mapou se opatřil.
Nemohu také neskládati srdečných díků za to opatření Bulgakovy
dogmatiky pravoslavné; nepotřebuji právě toho okamžení knihy té, ale
ovšem brzo bych ji rád uviděl mezi knihami svými. Historii theologie
ruské bychom všickni rádi znali, a nejvíce já od dávné doby po takové
knize toužím; snad posaváde žádného díla takového není a bezmála
jen v historiích literatury ruské obecných také ta stat se pojednává.
Neosměluji se o takové dílo nejnovějšího vydání žádati, leč by snad
právě druzí páni byli si vyprosili obstarání Ševyreva') aneb kdo jiný
tam nejnověji historii ruské literatury napsal. To je ten náš vykřičený
panslavismus, že ani nejpotřebnějěími knihami se opatřiti nemůžeme.
Račte přiležitě se optati p. arcikněze Bojovského, mají-li Rusové obširný
komentár písma sv.; já žádného neznám; ohromný ten národ mohlby
ovšem oplývati spisy takovými, ale kde semena není, darmo žnl se
dočkávati.
Z paskvil morav. Correspondenta mnoho sobě neračte dělati; list
ten beztoho vážnosti nemá. Kritika na mnoze v rukou nedospělých se
naleza a holobradci zasedají co sudí o věcech, jimž zhola nerozumějl.

') Stepan Petrovič Ševyrev (1806—1864), dějepisec slovesnosti ruské.

Kniha sama o Moravě snad brzo spatří světlo Boží; přesni jména
mají pro mne zvláštní zajimavost, an nyní čtu druhý díl o právu Slo
vanakém páně H. Jirečka, jehož prace všelikého uznání hodna jest.
Račte pro-ím neodkladná s tím dííem svojím.
Nezbývi ni leč projeviti věelikon úctu, ve které trvám

Vslnosti upřímný přítel a ctitel

Fr. Sušil.
V Brně dne 14. ledna 1864.
Prosím pos-učte mne své bl. rodině.

58.

Šembera Sulilovi.
Spisy Bulgakova. Slovanský čtenářský spolek ve Vídni.

Vysoce vážený Příteli !

Konečně došlo Makariovo Dogmatické bohosloví z Petrohradu a
dnes obdržel jsem je od p. arciknčze Bajevského. I nemeikaje dávám
je na poštu, věda, jak toužebně na ně čekati růčíte.
Vydán byl také úvod k tomuto dílu o sobě, kterýž ale nedošel.

Snad Vašnoati bude na něm měně zacha. Oba tyto díly stojí 6 p.
rublů aneb 9 zl. r. 6. Vydání první stalo prý 10 rublů. P. Rajevský,
odevndúvaje mi tento spis, uložil mi, bych Valnosti zvláštní úctu od
něho mnámil.
Račte ktomu přihlížeti, aby Dědictví Svatoprokopské na r. 1865
druhý díl Valnostina výtečného díla vydalo, bychom se brzy dočkali
ukončení celého nového zakona.
Nam tu jde nyní 0 al'ísení slovanského spolku čtenářského, vlak
nevím, jak se to podaří. Posud nemame „hlavy“, a bes hlavy težko
utvořevati tělo. V novinaeh ovšem se ladila paridy s těmi a těmi jmény.
Račtež úctu mou zvlutní vyříditi p. prof. Procházkovi a viem
věrným, a račte poručena míti v latruoeti největší
Valnosti oddaného ctitele i přítele
A. V. Šemberu.
bytem: Alsergrund, Berggaese N. 20.
Ve Vídni, 4. lietop. 1864.

N
Moje rodina Vaňuosti ukazuje

hlubokou úctu : Zdenka prosí,

“ kdybyste jí ráčil oznámiti adressu slečny Kateřiny Tomáškovófl) jíž by
velmi ráda psala.

59.

Šembera Sušilovi.
Spis Bulgakova.

Vysoce vážený Přítelil

Panu stevs'kemu odevzdal jsem 9 sl. nMa'kariavu Dogmstiku
a pořádal jsem ho jménem Vašnostiným, aby Vsšnosti sjedná tůč
Úvod k tomu spisu, což učiniti přislíbil a hned do knížky mnamenal.
Vzkazuje Vašnosti zvláštní úcty.

Ježto z pač: zaslanýchjes-um zbylo 11Úvod : Mehl-adu
snad bno nepřijde, tedy přebývající bmbvku tuto namuji.
Lístek přiloženýračte dobrotivčslabě Kutinoe') lodni n.na wh.
se šustne a dobře míti. Nasi se vsichni poruóeuy čin—íi

s Vašnostiným v úctě oddaným přítelem i otitalun

A. V. Šemberou.
Ve Vídni, 10. listop. 1864.

60.

Šemben Sušilovi.
Ruský obraz sv. Cyrilla a Methods.

Velectěuý Příteli !

Pan arcikněz Rajevský odevzdal ni několik výtisků oba—an
sv. Cyrilla a Methods s textem ruského elepoe Grr. Širajen, abyá je

rozdal svýmznámým. Osměluji.se tedy : posílá- anuosti : p. plní.
Prochhkovi .peexempláři, maje za to, žese Visions— toa malikoli
mvděčím. Račte 9. prof. Procházku přátelsky pudrevmti.
1) neteře Sušilovy.
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S tím sebe i rodinu svou Vaěnosti poručenu činím a jsem v úctě
obzvláltní
,
'
Vaěnostin oddaný ctitel i přítel
A. V. Šembera.
Alsergrund, Berggasse N. 20.
Ve Vídni, 3. května 1865.
61.

Šembera Sušilovi.
Spis Bulgakova. Spisy Šemberovy „Západní Slované v pravěku',
„Dějiny literatury české.“ Jazyková rovnoprávnost na středních školách.

Velectěný Pane a Přítelií
Jest mi potělením, že mám po dlouhém přetržení opět příčinu,
Vaěnosti psáti. Ty dni odevzdal mi p. arcikněž Rajevský přiložený
„Makariův Úvod v theologii pravoslavnou“, jejž : Petrohradu s sebou
přivezl a jejž tuto Vaěnosti odesílám. Přeji, aby ten spis byl klínkem,
by Vašnostín výtečný výklad evangelií zase brzo o svuek ku předu
postoupil. Stojí 3 zl. 75 kr. r. č.
Navrátiv se po čtyřech měsících na sněmu Českáho do Vídně,
obírám se opět tichými pracemi literárními, nad kteréž není. Bohužel
jen, že nyní jest nesnáze, jakěž nebývalo prvé, díla sepsaná tiskem
vydávati. Podal jsem spis svůj „Západní Slované v pravěku“ již
2. ledna zdejší akademii, aby mi dala pomoc na tisk; však p. Miklosič,
referent, posud zprávy o něm nepodal, nechtěje mi, jakož podobno,
podpory propůjčiti : příčin nepodstatných.
Chystám také nové vydání Dějin literatury české, a to tak, aby
jedni si mohli koupiti celé dílo, druzí pak poslední svazek 1. vydání,
který jim schází (chci ušetřiti dvojnáeobnóho tisku tohoto svaaku).
A vlak když uvážím, že min. roku ani 10 exempl. literatury se ne
rosello, a že vůbec nyní mladíci krom těch novin politických téměř
ničeho nečtou, jak se mám odbodlati, abych dal dílo tak nákladné do
tisku, a měl je(ho) pak IO ikodou ležeti, jako mapu Moravskou a
Dialektologii? Velmi rád bych věděl mínění pana prof. Procházky o té
věci, a zejména, zdali se domýělí, že by se mezi studujícími v Brně opět
exempláře roseily. Nakladatele na literaturu bych nyní darmo hledal,
a přece by dobře bylo, aby se podávala mladíkům jakási potrava

duchovní v jazyku národním, kteréž se jim vůbec nyní velmi málo
dostává.

V provádění rovného práva jazyků ve školách středních v Čechách
a na Moravě posud ničeho se nestalo, aniž se tomu lze diviti, uvážímeli,
že sedí na místech rozhodujících vesměs osoby, kteréž na nich seděly
již před 10 léty a před rokem. —
Račtež otázku mou v příčině literatury p. prof. Procházkovi
laskavě vyříditi a mínění jeho vyslyšeti, vyřídě mu zaroveň úctu ob
zvláštní se strany mé.
S tím sei s rodinou svou Vašnosti slušně poručena činím, :: jsem
ve vší šetrnosti
Vašnostin upřímný ctitel i přítel
A. V. Šembera.
bytem: Alsergrund, Berggasse, N. 20.
Ve Vídni, 23. dubna 1866.

62.

Šembera Sušilovi.
Spis Rajevského. Příspěvky Mat. Procházky do Š. Dějin literatury
české. Diecesní katalogy moravské. Pražské posudky Š. Dějin lit. č.

Velectěný Pane a Přítelil
Vedlé žádosti Vašnostiný od p. prof. Procházky mi oznámené
zašel jsem k p. arciknězi Rajevskémn, Optat se na jeho Enchologion,1)
kterýž mi ihned s velkou ochotností exemplář odevzdal, doloživ, že
jest mu zvláštním potěšením, můželi se jím Vašnosti zavděčiti. Odesílám
tedy Vašnosti tuto knihu s modlitbami připojenými, a spolu adresu
p. Rajevského, jestliže by Vašnosti vidělo, p. Rajevskémn potvrditi, že
jste spis žádaný obdržel. Račte psáti česky nebo rusky.
Pan prof. Procházka se opět ke mně velmi přátelsky zachoval,
poskytnuv mi hbitě mnoho milých zpráv k dějinám literatury a. to
zejména. dáta biografická několika spisovatelův brněnských, o něž jsem
nejméně třikrát p. Dvořákovi ') nadarmo byl psal. Račte tedy p. prof.
Procházkovi vyříditi mé srdečné díky a spolu podotknouti, že ten
') Bohoslužebná kniha ruské církve, přeložená a vydaná_Bajevským ve Vídni 0861).
') asi red. Jindřichu D. 0840—1904).
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sv. Vojtěch jeu nedopatřením aueěovým dostali se do literatury místo
IV. Prokopa.
Nevím, zdali mi ad také, p. vikář Wurm 1) z Olomouce odepíše,
jehei jsem též před 14 dní a některé nepatrné zprávy k mapě
Monveké žádal., a. při té příležtitosti na nesprávnost jmen místních
v Olom. katalogu diecoeanském a na němčinu v katalogu Brněnském
notně spustil
Ti mlhdí necensenti v Praze ani zdění nemají. co sepsání jakých
takých dějin literatury prace stojí a času a najdou-li pak něco v knize,
co-jim není po chuti, cuohají drze spisovatele, sami ničemu se neučivše
a ničeho nevykonavše, jako mi učinili p. Ferd. Schulz v Národních
listech a p. Kořínek v Obaoru. Ja nechtěje hadek muožiti, posud
jsem mlčel. —
Moje rodiuaee Vašnoeti slušně poručeuu činí a zároveň se mnou
upřímně přeje, abyste se po nemoci přestalo brzo úplně zotaviti a Pán
Bůh Vám k dalším pracem stálého zdraví i dlouhého věku popřáti
ráčil. S kterýmžto přáním se v úctě obzvláštní <poroučí>
Vaěnostin oddaný. ctitel i přítel
A. V. Šembera.

Berggasse N. 20.

Ve Vídni, 11. května 1868.
_

6:3;

Fnatiiek Pojmon (1817—1902), tehdy kaplan v Německém ua severo
západní Moravě,. Sušilbvi.
Nabízí se k rozprodeii S. Spieů ev. Otců. Chyetený epie o katolických
obřadech. Národní ruch v jeho rodišti Polném.

V Německým na den av. Fabiana a Šebestiaua Mnčedlníkůý) 1844.

Velectihodný Panel
Službu svou vzkazují a zdraví téhož i jiného všeho dobrého přeji
Vsěuostem věrně a rad. Domnivaje se, že by nevhodné bylo škro
bených průpovědí, lichotivých n poehlcbných slůvek, kde nelíčená
důvěrnost, vlastenecká. srdečnost panovati má: psal jsem jak mi na
') Ignle w. (1825—1911).
') 20. ledna.
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mysli a na srdci leželo, v naději, že mě prosto- a dobro-srdečné řeči
odpustiti rúčíte. Jak jsem v Brně u Vás byl, ráčil jste se zmíniti,
jestli bych chtěl nějaký výtisk [tak] sv. Otců, abych je poprodal okolečím
kněžím. Ja ndpřed domnívaje se, že mi je ku prodeji dat chcete, a
věda jak mi věci podobné již po několiksáte zle <se> vyplatily, odlahoval
jsem se ; pak ale dále, lepe [tak] porozuměv vůli Vaší, již jsem se slyděl,
abych npřimě se přiznal, říci, že chci. Prosím Vás tedy, ráčíte-li tak
dobrotiv býti a mně nějaký vytisk poskytnout a poslat; tak prosím,
aby ste je po někom do ustavu šlechtičen (vulgo Damenstift) k taměj
šímu správcovi (vulgo Damenstifts Verwaltet) zaslati ráčil.
Dale přišla řeč naše tehdáž i na to, že i Šmídek obmeyělí spisek
o obřadech církevních a svatých časech atd. jednající vydat, ku které
věci i já. ruky jsem přičinil, a po čtyry leta již latky sbírám-. Ob
zvláště hledím vyroky sv. Otců kde možna použit„ řeč k srdci: řídit,
nábožná city budit, jakož i lid náš více citlivý jest, než-li chladně
rozůmkový. K tomu_hledím řeč suadně pochopitelnou všude volit, a

ohled brat jak v pojmenovánítaki ve věcechna zvláštnosti po krajith
slovanských. Aby ale práce ta tím raznější a júdrnější byla,. chci ještě
ale 3 roky čekat a každou věc lepe prohlédnout i z více stran a. sta
novisek. Co řikate[tak], abychom oba Šmídek i já pracovali (mali on již
mnoho hotového) a pak bud' které lepší to at se vydá, a nebo měli-by [tak]
obě prace příliš od sebe se lišit, a za to stát, at se obě vydají. Prosím
ale Vás snážně[tak], jestli by ste mi mohl nápomocen býti s nějakými
prameny, aby ste mi k této práci své podpory neodepřel; obzvláště
prosím Vás, povědomo-li Vám, kde bych měl hledat, proč se jmenuje
3. neděle postní „neděle kejchavna“, odkud a proč jmeno to? Potom
co vyznamenává to, že na obrazech kohout stojí na knize [tak] v ruce
sv. Víta, jaká.příčina důvodna, jaký vyznam pravý ma toho být? — Dale,
kde naleznu důkladnou a hoduověrnou zpravu, proč na Petrově v Brně
každodenně vyzváni o hodině lltě? Jest-li Vám. něco bližšího [tak]
o tom známo, prosím Vás, neračte si obtěžovat,_mne s tím blížejí[tali]
seznámit.
Maje ze to, že příjemné Vám bude zvědět, že mnou rozsetě se
mínka'v mém rodním místě, v Polně, se ujaly a. rostou, že .se láska
ku své řeči mateřské mezi obyvateli i skutky ohlašuje, vložil jsem do
lístku tohoto i pozvanku na druhou besedu. — Jak doslychám vy
padla k uspokojení všech, a. nebralo se 25 zl. vid. val._ I kniha:-na
česká, zápůjční, která ale ke škole přináleží, aspoň dle jmena, vzrůstá.,
a nemůže leda blahodějně působit. O kěžby každý dle možnosti a své
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síly něco činil pro katolictvo a pro vzdělání řeči své mateřské, kterou
s ním spřízněný lid slovanský mluví! Ja aspoň jsem si předevzal ne
mluvit, ale činit, co, kde a jak jen možna.
S Vami [tak] aby milost Pana Boha našeho račila po vady býti,
to na Pánu Bohu iádaie zustávam se vší uctivostí dobrotě
Vašnostinó [tak] ochotně uslužný

Frant. P. Pojmon.
64.

Pojmon Sušilovi.
Dotasuje se na vydání svého spisu historickodogmatického. Otazka
husitská. Spisek o sv. Filumeně. Článek o poutích.

Velectěny Milovaný Přítelil

Pán Bůh rač vas žehnat. Konečně dohotovil jsem svůj spis,
o němž jsem Vám již loni psal. Místo ale malé brochurky bude to
hodně kniha, myslím asi 13 neb 15 archova. O praci same[tak] se tuto
ani nezminim, čtěte a suďte.
Co se tisku týka, nevím si rady. Peněz nemám, sam bych to
nezmobl. Mecenal bude sotva k nalezení. Myslil jsem již na hraběte
Tarouccu, ba zas na Jednotu katolickou v Brně. Nebude-li zbytí, budu
muset přece Winikrovi do rukou vlezt; ale pak bude spis zdražen
k jeho užitku, a ku menší rozšířenosti spisu. Mám za to, že by se dal
na tři sešitky rozdělit při vydávaní: I. Oddíl dějepisný a statistický,
II. Dogmatickě pojedání až svatost manželství inclusive, III. Od čísla VI.
O očistci až ku konci; však ale tak aby stránky v nepřetrženém
číslování běžely a všechny ty tři dílky jeden celek dělaly. Jen aby
brzo již to bylo tištěno; neb mám za to, že jest spis tento dle okol-
nosti a potřeb času velice nam potřebný zlaště [tak] zde v míchaných 1)
osadách, a ja. když jsem ho psal, měl jsem více prospěch církve na
zřeteli, nežli všechny jiné ohledy, a protož kdybychom ho mohli sami
vydat tiskem, bylo by snad nejlépe, mohl by se nejlaciněji davat. Já.
bych zde potřeboval asi 50 gratis vytisků k rozdaní, a vynesl-liby
mně něco na penězích, obrátil bychpeníze ty k Jednotě sv. Cyrilla
a Methods, aby mně naskočilo na těch 100 zl., co jsem se v 10 letech
') roz. nábožensky.
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co spoluzakládatel uvolil dát. Ze mnohým na Moravě a. zláště v Čechách
nepříjde v hod, jest jisto; já. pak nemohl jináče. Z strany J. Husy [tak]
byl jsem sám dlouho v boji se sebou. Ve školách, v knihách nejistě,—
neurčitě o něm mluveno. Z jedné strany bojoval ve mně cit národní,
uražena zdánlivě národnost, větší obecné mínění atd., a zdruhé strany.
nemohl jsem to nikdy dobře v souhlas uvest s citem náboženským,
s církví. V takovéto rozepři sám se seborLbyL jsem co student i co
bohovědec (v církevní historii podobalo ee přednúsení Dra Wrby více
k omluvě jeho, sprovázeno jsouc se záětí & kyselostí proti Čechům
u živlu Slovenskému). Sám, bych u sebe v pokojnou přesvědčenost
přišel, vyhledával jsem všudy, kde co o tom jednáno, &výsledek umístil
jsem ve spisu tomto. Bůh dě, že i také mnohému jinému utlocitnému
& zbožnému, vlasteneckému srdci přijde vhod & ku posile s. kn rozuí-'
cení lásky k církvi katolické.
'
Doufám od lásky Vaší jak nlrodní tak i církevně náboženské,
že mi u vydání tohoto spisku radou, i co možná. pomocnou rukou při
spějete. -—

Teď začínám pracovat o jiném podobném spisku v rozmluvách
opět pro sprostěí rozum. Při příležitosti račte se též panu prof. Heini—

schovi zmínit, zdali jake náděje, že bude spisek o Sv. Filumeně, který
jsem je jemu asi před půl druhým rokem zhotovil _a zaslal, tištěn.
Není-li nižůdně jiné neděje, snad by bylo lépe, aby se přece některému
kněhkupci prodal; třebas jen za jisty počet tištěných exemplárů.
Připojené psaní, prosím, račte po někom dodat panu Těěíkovif)
jesti v tom totiž opsúno pro Hlas Jednoty kat. pojednání o Pontích.
Bůh budiž s Vámi s mhoveiž Vás ve své milosti o lásce.
Vám se vší uctivostí a. uslnžnoltí oddaný
František Poimon.

V Německém ne den sv. Matěje apoštolu Páně.) 1850.

65.

Pojmon Sdilovi.
O vlastním spise Přehled církevního dějepisu. Osobní zprávy.
') Jun T. (1813—1880), ksphn v Brně.
') 24. únon.

Předrahý Přítelil
Bůh Vás pozdrav! Liet Váš od 12. března psaný jsem teprve 22.
března obdržel. Pišu [tak] tedy bez odkladu. Není-li jiné pomoci s mým
„Přehledem“; tedy ho prodejte Winikerovi, zač a jak rozumíte, co
by mně buď za celé dílo neb co za tištěný arch dáti měl mimo

40 vytisků

zdarma.

Se svatoj. dědictvím zdá se mi, že by nic nebylo; neb jak po
zoruji, tam by nerádi dali do tisku knížku na Moravě sepsanou, a
aké by se jim mé dílko příliš snad ostře psané být zdálo. Také bude
lépe, když se budeme více ozývat na Moravě vydáváním knih.
Co do cifer ve spisku udanýcb, použil jsem nejvíce jedné ně
mecké knížky okolo r. 1845 v Schaíl'hausen vydané, jejiž název mně
ale z paměti již vypadl. Když totiž pater Honsovit, lokální ve Frišavě
nemocen byl, docházel jsem k němu, a vida knížku tu vytáhl jsem
některá data z ní, po jeho smrti ale zmizela, a já nemohl se jí více
dopídit. Porovnával jsem to'místy s udáními v zeměpisu Zapověm od
Matice vydaném; a Severo-Amerikánské správy [tak] uspořádal na větším
díle dle missionářských dopisů v knižečkách od Le0poldinského ústavu
vydávaných. Cifer udaných v „Obrana pravdy katolické proti odporům
akatolickým od Vácslava Krolmusa.1) V Praze 1844“ nemohl jsem nijak
použit, neb se mi ani samy. v sobě neshodovaly. Jakých zpráv jsem se já,
zde o samotě žijící a 'od pramenů vzdálen, jenom na své vlastně
koupené knihy odkázán a obmezen jsoucí, dopídit mohl, se vší pil
noslí jsem jich použil. Prosím Vás tedy snažuě za to, vidíte-li někde
hrubší různění od nejnovějších zpráv, račte to poopravit. Co se _dioeces
v Německé říši týká, tam jsem to nalezl tuze popletené s těmi dva
nácterkovými knížatstvími.
Nejnovějších udání v biskupských čilidioeceeánních katalogách jsem
neměl po ruce, aniž kalendáře od Růžičky v Praze letos vydaného, a
teprv koncem unora [tak] rozeslanóho. Tamější udání, že by tolik prote
stantů v Čechách, na Moravě a Slezsku bylo, nezdají se mi také všade
doslovně, n. p. kde jest těch přes 2000 a koliksi set protestantů
k Novoměstskému pastorátu patřících? Také mám za to, že .veškerá
statistická udání mohou jenom aproximativní býti. Vydíte—|i[t.ak]za po
třebné, tedy račte aspoň to poznamenáníčko do rukopisu připsat, že
jsou to udání v rovných počtech a tudíž jen přiblížovací.
.) pus-d. Sumlork (1187—1861), spls. lldovědný.

Co do germanismů, nevím si již rady. Čtu pilně v Jungmanovu
Slovníku, a že bibli nedam pokoje, spisek onen jistotně patrně dokazuje;
— snad se mi tu povede tak jako v hudbě; neb když jsem se co
chlapec půl třetího roku na housle učil, byl mi od učitelů konečně všechen
hudební sluch odepřeu, a ja housle prodal a od té doby jich takořka
v ruce neměl.
'
Jen aby brzo spisek „Přehled“ byl tištění — Co se mého zde
živobytí týka, nechce mi jaksi zdraví sloužit, promnuji se zde již, na
duchu jsem jaksi stísněn. Protestanti zdejší že nedělají radost knězi
katolickému, jest patrné, katolíci vlažní že rmoutí, a domovní uspořá
dauost zde že kaplanu jakořka život zošklivuje, že ani strava nebývá
zdravá. a zaživna, že při vší šetrnosti sebe vidím pořad bez peněz, to
a mnoho jiných podobných věcí děla mne ku celému světu a životu
nevšimavým, zadumčivým. Nechť je, jak Bůh chce, a jak dlouho on
chce, kam on mne poslal neb pošle, a kde on chce bych byl, podro
bují [tak] se, a přináším vše za obět jemu.
Bůh buď s Vámi! Račte ve své lasce zachovat Věs líbajíeího
Vašeho upřímně věrného a k službám vždy ochotného

přítele a bratra v Kristu Panu
Fr. Poimon-a.
V Německém 24. března 850.
66.

Pojmon Sušilovi.
„Pi-ehled“ ma býti“ poslán Dědictví sv. Jana do Prahy. Pobočky ka
tolické jednoty založeny v Německém (s knihovnou) a v Krásné. Osobní.
Psáno ještě v, ačkoli v dopise 64. a 05. psano v.

Velectěný, Předrahý Přítelil
Dopis Váš od 2. dubna jsem obdržel. Račte mi již odpustit scho—
vívavě, a neračte mne oslyšeti v této ještě prosbě mé. Židům a prosím
Vás, abyste sobě nestěžoval na první list mého rukopisu; Přehled etc.

pod mé jméno připsat: kněz církevní')

brněnské dioecese,

napotom přítomně připojený list, můžete ho třebas přečíst a pak za
pečetit, na pana kanovníka Pešinu k rukopisu přiložit, v balíček složit

a na poštu s nadepsanou adressou na p. t. p. kanovníkaa
') psího: cjrkewnj, ač jinde: í.

Redaktora
_
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svatojánského dědictví f ranco zaslat, ku kteréhož zapravení přikládám
zde v tomto listu 30 kr. stříbra. Budeli na poště více požadováno,
račte říci buď Šimberovi a nebo mně psáti a já mile a rád, co nad
to bude potřeba, zaplatímJ)
V známost Vám uvádím, že jsme zde v Německém též založili
katolickou filialní jednotu, a já založil spolu malou knihovnu, která
má patřit jednotě, a měla-liby se někdy rozejít, tedy ke katolické
škole. Pro začátek dal jsem 20 rozličných knih, tuze zavázaných sám.
Vedu též účty a půjčování knih. Až se jednota lépe uspořádá, ne
opominu dopis zaslat ústřední jednotě Brněnské. Také v Krásném za
ražena již spíše je íilialní jednota katolická, & právě jsem vypracoval
tamějšímu panu faráři Kankovskému dopis na ustřední kat. jednotu
Brněnskou, &oslovení udů [tak] při první schůzce. Oboje přepíše a pošle
skrze dekanat do Brna ustřední jednotě.
Co se mého odmítnutí kaplanského štací v Tvarožně týká, buďto
jist, že jsem neměl při tom můj vlastní prospěch na mysli, a_niž že
bych byl ze zřetele pustil prospěch církve. Příčiny mě & okolnosti
zdejší dají se lépe ustně povědit[tak], a ještě lépe nahlížet, nežli napsat.
Bůh sám mne řiď a veď a spravuj osud můjl Bude li vůle Boží, abych

déle ještě zde zůstal, nepřijdu ani do Luk. — Přijdu-li tam, budu mít nej
více na zřeteli lhlavskou [tak] impresi, aby od tam tud nevycházeli [tak]
nám nemravné, oplzlé písně, a od protestantekých pastorů vydávaná škan
dalni brožurky. Vůkol Brna je Vás více, tam by nebylo mne tak zapo
třebí, jako blíže Ihlavy německé, jako já dle mého zdání myslim. Zelání
mně napsané přijal jsem s potěšením, ač můj svátek na den mého na
rození : křtu totiž 29. ledna světívám. Bůh Vás ve své milosti zachovej.
Líbaje Vás zůstávám
Vaším vzdy [tak] upřímným a věrným přítelem
Fr. Poimon.
V Německem 13. dubna 1860.

67.

'

Pojmon, tehdy lokální kooperátor v Hlubokých Mašůvkách na Zno
jemsku, Sušilovi.
Blahopřání ku jmeninám. Osobní zprávy. Zakládání knihoven v okolí.
Národnostní poměry ve školách a kostelích.
') .Přehled církevního dějepísu . rozdílů v náboženství nekatoliekům a římsko
katolicktmc vylel 1857 v Olomouci.

lOl

V Mašůvkách dne 15. junia 1859.

Velectěný a milovaný příteli!

Zvláštní úcta, jakou k Vám v srdci chovám, mne k tomu pobádá
i dohání, abych Vám k Vašim jměninám [tak] také své srdečné přání na
jevo dal a aspoň několika řádky prostosrdeěuě osvědčil. Pán Bůh rač
Vás ve zdraví na mnoha a mnoha [tak] leta ku prospěchu církve i ku blahu
vlasti a vzdělávání našeho národu zachovati. a Vám svou svatou milost
zde i věčně hojně dáti a vším spasitelným na těle i na duši žehnati.
Často si apomínám na Vás, a na všechny. Nahlížím, že velká
chyba v tom, že jsem já z Brna 1)pryč. Co je ale dělati? Zde muaím
jakého takého hospodářství hleděti, a se co chvíle mrzeti. V zahradě
ryju a kopu, a se pohybuju, a sesílil jsem na těle patrně. Kdybyéh
v Brně jenom polovici toho zdraví byl míval, nebyl bych se dal nijak
vyvábiti aneb vylákati ven. Jak jsem v Brně klesával, jak celý nmdlený
a vysílení [tak] po nutně potřebném odpočinku se ohlížel — a ten kašel
jakých starostí nadělal! Zde jenom když mám velkou a nesnídám, to
cítím alabotu, a to mně připomíná, že mně bylo potřebno : prácí těch
se vytrhnouti. Zde posud jsem mnoho nenapsal, mysl jest se zahradou
roatržita a rozličnými starostmi zaneprázdněna. o kterých jsem spíše
v měatě nevěděl. Dá Pán Bůh ale, že jak počne dne ubývati po
sv. Janu Křtiteli, tak bude má pilnost a chut ku psaní růsti, jak to
až potud vždy u mne bývalo.
Jak se mne záležitosti veřejné dotýkají, můžete z toho posouditi,
že jsem o vojně') nic nevěděl, až mně z Přímětická fary poslali list, že
mám kollektu a modlitby se modliti. Předplatil jsem se tedy na Mo
ravské Noviny, a aspoň od času k času se dovídám, jak věci stojí.
Kun-endy mně se neposýlají a proto jsem ani nevěděl, že mám určití
dva kostelní správce, až mne o to děkan zvláštním listem upomínal.
Dal jsem prositi slav. bisk. konsistoř, aby mně byly knrrendy také
posýlány. Posláno mi od r. 1850—1858, a letošní předce nic. ') Hlas oče
kávám vždy dychtivě a těším se nad ním. Zde jsem už mnoho knih rozdal. f',
?očátek ke školním knihárnám učinil: v Mašůvkách, v Plenkovicích,
v Olbramově kostele a v J ešovicíchf) Podobně chci učiniti v Honarově, 5)
') Byl tam od r. 1851 kaplanem u sv. Tumáše s redaktorem »Bluuc.
1) v Italii.
') V hl. byla sice (od 1792) zvláštní duchovní správa (lokální kooperatura), avšak
aamostatná lokalie aríacna teprv 1860, jak zřizovány u íilialních kostelův od 1783.

') snad: Jevišovlcích.
') Únanově.
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v Příměticích, v nemocnici Zuojimská [tak] a kde bude možná více.
— „o sem přicházejí processí německá, 1) jest pozorovati, že mezi
10 obličeji nosí jich 9 ráz slovanský. Také jmena těch míst svědčí
o tom, že to bývala místa moravská. V Přímětická farnosti v Kukro
vicích ') vesnici, tam už'o visitaci o tom mluveno, aby se škola promě
nila v školu německou, poněvadž obyvatelé už také německy mluviti
umí. Děkan, pouhý němec, nezdál se míti chuti, aby v to svolil. Po

dívalYemen

pravil: „Lassen wir es noch, wie es bis jetzt war“;

a tím to bylo odbyto. Já mu už předtím, při příležitosti, když se mu
oznamovalo, že učitel v Příměticíoh, kterýž, přežel, souchotiny má, —
katalogy vede česky, a on se prohlásil, že býti mají a býti musejí
německy, poněvadž jsou to všude deutsche ') Schulen, — dokazoval, že
už ten nálev přestal, a tím i všechny ty kónsekvence, a že nyní
máme jenom Volksschulen, které tedy v německých osadách jsou
deutsche Schulen, a v moravských osadách mahrische Schulen. Ve
Znojmě o generální visitaci pronesl se, prý, Jeho Excell. p. biskup 4)
ku kněžím u sv. Mikulále (f.:ra církevních kněží čili petrinů), že by
bylo přáti, aby tam každou neděli ráno moravsky kázali, avšak oni se
vymlouvali (nechtíce kázati moravsky), že tam tuším jenom německé
děvečky jsou, a ti moravci, co jsou v Znojmě, že prý umí německy.
Zde v okolí, zvláště k Rakouskě straně, jsou kněží větěím dílem použí
němci. Možná že u dominikánů I*)to předce přijde k tomu, aby se každou
neděli kázalo česky (teď toliko přes neděli) a aby tam v p'ostě se ko—
návala česky křížová cesta. Okolcční ělechta není na panstvích z většího
dílu. Posud jenom s p. baronem Vidmannem a s paní jeho jsem mluvil.
Přijeli sem kaply navštívit, a přišli ke mně.

Pražské Noviny i Slovenské jsem obdržel do 14 máje, všechny
najednou. Děkuji Šmídkovi za ně srdečně. Byly mně vítány, a prosím
na pokračování, a také můželi, aby mně v některých novinách, kde to
otištěno, poslal to nařízení arcibiskupa Pražského vzhledem barvy na
meěných rouchách. — Pozdravují a líbám Vás, Procházku jednoho
i druhéhof) Šmídka a Šimbcru. Kde je teď Tarouca? Pán Bůh Vás opatrujl
Váě ctitel
Fr. Poimon.
') M. jsou poutním místem.
- ') německá to jmeno Kuchařovíc.

') na rozdíl od latinských
*) hr. Bcbaífgolachc.

') ve Znojmě.
") Matěje a Jakuba (1818—1899), tehdy spirituála u Vorlilek v Brně.

68.

Pojmon Sušilovi.
Blahopřání ku jmeninam a k 25. ročnici professury.
Peéno na listovním papíře a pozlštkovou ozdůbkou.

L. n. D. n. I. Xtil
Důstojný Pane,
Velectěný Přítelií
Výroční pamatka sv. Františka Regis-a se blíží a s ní spolu
i slavný den jmenovin Vašich. Ježto mně nelle osobně přijíti,_at aspoň
listek ode mne k Vám zavítá. a oznámí, že jako každoročně budu ho
i letos se srdečnou radostí slaviti a zvláště při mši svaté na' Vés
pamatovati.
Letos má se také pětadvacátý rok Vašeho učitelského úřadování
vděčně slaviti. Jestliže se Vaši žací vůbec cítí zavázáni k vděčné
“znalosti, cítím to ja tím více, tím mooněji, tím vřeleji co žák svému
učiteli, co kněz muži o vědu bohosloveckou zasloužilému, co slovan
výtečnému pracovníku na národu roli dědičné.
Pán Bůh rač Vás mnoha ještě léta církvi & vlasti zachovati
v hlahoplodné činnosti, rač Vam své svaté milosti vždy v hojnější míře
uštědřovati a vším požehnáním nebeským i zemským žehnati, někdy
pak Vas slávy své ůčastnýrn učiniti.
Přiložený skrovničký darek, totiž 4 kolečka do breviáře, jedno
kolečko do miesélu a kolar, račtež laskavě přijmouti ode mne
Vam vděčně oddaného

Františka Poimona.
V Maršůvkšoh 1) 14. června 1862.

69.

Cyprian Lelek (1812—1883), kaplan v Hlučíně v Pr. Slezsku, Sušilovi.
Posílš nasbírané národní písně a zve na sbírání do Slezska. Chystá
čítanku a elahikéř. Klécelovo odstoupení z professury. Spolky střídmosti.
') tak také jmenují Malůvky.

Velectěný Přítelil

Dlouhotrvajícím deštivým povětřím zdržen nemohl jsem Vašnostem
požádané sloky spíše odeslati. Nyní Vám posílám všecky, i ty, co ste
loni napsati ráčil, ant i mezi nimi několik jest takových melodií, které
slabiky pod náležející noty postavené nemají. Některá nápěvy jsou
dvakráte napsané, jako: Oženil se Severynek, aneb: Jak z vojenky
přijechal, a vždy se jinač slyšeti dají, ačkoli mezi sebou jsou velmi
příbuzné. Z tobobych jistil, že jakožto text jedné a té samé písně často
se mění, podobně i melodie rozličným proměnám podrobenó jsou., Tyto
od Vás napsané melodie sem p. Tiíi'ěmu [?] professoru Gymnasium
Hlubčického předložil, když zde v Hulčíně byl, on některé za výborné
uznal, o jiných ale pravěl, že jsou nedokonalé, že jim chybí Grundton;
a tato hana trefila i melodii, Vámi velmi vychválenou, pod číslem 12
obsaženou: „Byl tu jeden člověk, bylo mu jakkolvěk“. Touto [tak] udalost
Vám oznamuji, Vám zanechávaje, jestliby ste ji doma v Brně opravil
aneb snad ještě jedenkráte slyšeli žádal. Kdybyste příští prazdniny po
Slezka polské písně sbírat přišel (což kdybyste činil, hojnou žeň bych
Vám předpověděl na poli až posavad ladem ležícím), tedy byste mohl
i nadejíti do Hulčína a některé melodie ještě jedenkráte od lepších
zpěváček [tak] slyšeti. Jestli ale nznáváte, že těmto melodiem ničeho
nechybí, tedy hned mohou býti vytisknnté. Já nyní nejvíce o to pilnji,
abych započatou čítanka ke konci přivedl, což v měsíci Lednu vyko
nati hodlám; potom teprv když jedna práce bude ukončená. chci sebrané
písně v pořádek uvesti, která ostatní práce dlouho trvati nebude, aut
jest velmi lehko, písně jenom odpisovati. Velmi smutně mne dojala ta
zprava [tak], že Klácel se z své professury poděkoval. Ovšemt, že bude
nyní více času míti na skládání nových knih, ale_toto návěští nebude
Slovanům k radosti. U nás ve Slezka o Slovanská literatuře ničeho
',není slyšeti. Naše bratrstva zdrželivosti od kořalky jen mezi Slovany
se rozšířily[talr], mezi Němci se jaksi ujímati nechtějí. Můj slabikář
posud nevyšel, teprv třetí arch jest v tisku dokončený. Když bude
ta knížka dohótovená, neopominu Vašuostem 2 výtisky poslati. Pozdra
vení od p. děkana Richtera Vám oznamuje zůstávám Vaši[tnk] slo
venske lásce se oddávaje
Vašnostin ctitel i sluha

Cyprian Lelek.
V Hulčíne 18ho Října 1844.

70.

Lelek Sněilovi.
Vydání národních písní a censura. Knihkupectví Moslerovo v Hluo
číně s českými spisy. Prostonárodnl časopis ,Holubice'. Rongeanství.

Drahocenný Pane Professorel
Dlouhý čas jsem mlčel, nebot nic pamětí hodného se u nás ne
stalo. Vydání národních písní Slezkých Meravanilv se opět use opozdilo.
Knihkupec Hnlčínský Mosler chtěl je svým nákladem vydati, ale jiná
případnoat nás od jejich vydání odstraěila. Já sem sepsal krátké po
jednání „0 mučedlnictví Mečislavky a její společnic“. Censor Rati
borský předložený sobě tento spis na tři měsíce necensurovaný odeslal
s tou výpovědí: „že on jest jenom censorem knih v Ratiboři, nikoli
ale v jiných městech vycházejících“. Censor Opolský Kieschke jemu
zase odpověděl, aby mu spis tento do německé řeči nejprv přeložil,
.ponévadž českého jazyka docela nezná. Takové obtížnosti ale časem
svým přestati musejí, protož písně narodni jestli ne v Hnléíně tedy
jisto kde v Rakousku vyjdou.
Zde v Hulčíně máme od lonského roku kněhknpectví od Moslera
zřízené, který se všemožně přičiňuje české knihy mezi lid rozšiřovati,
a dlé [tak] mého udání sobě knihy české z Prahy přivesti dává. -—Zatím
alemv Ratiboři vyšla knižečka „Opis Slézka“ pro druhou třídu našich
škol; dva zde přiložené výtisky račte láskavé přijmouti. Měli jsme také
oumysl měsíčný spis „Holubice“ zvaný, jak z přiloženého návěstí mů
žete nahlídnonti, vydávati, ale jenom arch vytištěn byl, obsahující život
svatého Hilariona poustevníka podle sepsání sv. Hieronyma. Příčiny
ani nevím, proč se druhý arch netiskne. Zatím ale, já uznávám, jest
takový časopis pro náš lid sprostý 131ml potřebný; posavadní snažení
Čechoslovanské málo do lidu vniklo, takový spis ale, jestliby dosti
spisovatelův se k tomu sebralo, jistotně by bez učinkn nezůstal. Protož
bych Vašnostinn radu při tom rád slyšel. U církevních otcův, jako
nvláěté \: Řehoře Velikého se mnoho pojednání nalezá, kteréby lid náš
s tou neyvětší ochotností četl. Kdy tento spis pokračovati bude, po
prosím Vás také o nějaké příspěvky. Nyní ale veřejně v časopise o té
věci se nezmíňnjte, neboť to podnikání jeětě jistě není. Rongeanství')
se u nás rozpadává, jedna hlava proti druhé zuří. Čerský proti Ron
gemu, Ronge proti Čerskému a Theiner zase proti Rongemu. Největší
') T. :. Denuchkatolizlsmus (od 1844).
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dll ale stoupencův ale přece Rong-e má. Přestupováni k té sektě už
dávno přestalo, v Horním Slelku uvlášt takové clrkevky chřadnou a

hynou. Jestli by ste si netronfal v Brněyšeckých „Cirkevnlch hymnův“
rozprodati, račte mi as 10 Ex. aaslati, já myslím, že by se tu tolik
prodalo. Zatím oddávám se Vaši [tak] slovanské lásce a upřímnosti
Vál ctitel a přítel
O. Lelek.

V Hulčlně 4ho Listopadu 1846.
71.

Lelek, farář ve Vodce v Pruskem Slezsku, Sniilovi.
Zve 8. k sobě. Posílá pisně.

.

Muohovážený Příteli !

Mnoho překážek mi v tom vadilo, že sem až posud požádaně'
písně a nápěvy neposlal; hlavni příčina ale byla, že Váš list sem již
za stracený považoval, poněvadž jsem ho právě dostál, když z Bavorova 1)
sem se právě do Vodky přestěhoval a to místo zapomněl, kde sem ho
byl položil. Nyni ale očekávám od Vašncsti, že přijdete tyto prázdniny
zase do Pruského Slezska a u mě několik dní ano i tydni zde ve
Vodce se pozdržite. Od 4ho' až do 8hojsrpns budu v Holomůci na
kněžských exercicilch. Velmi by mne to těšilo, kdybyste v pátek 8ho
srpna se v Holomůci vynajiti mohl, odkud bychom mohli se hned po
spolu do Vodky ubrati. Jestli by Vám to nebylo možna, očekám
Vašnosti v jiném čase. Protož Vám psani oběirného nepíši [tak] Vás toho
čaou jistě očekávaje. Poslaný mi 5tý svazek pisni Moravských i pro
sodii') sem obdržel. Ačkoli ste o mně přes tento čas snad nemnoho
slyšel, předce sem pro národ náě neustavsl pracovat, o čem Vás chci
přesvědčiti, jestli Vás ulilldám. Zatim s velikou tužebností Vašnosti
očekávaje zůstávám
Vál ctitel a přítel
C. Lelek.
Ve _Vodce 24ho Července 1856.
Zatim Vám posilám 17 pisni opsaných, ostatni Vám napíši.
') kde byl kaplanem.
') Sulllův spisek t. r. vydaný.
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72.

Lelek Sušilovi.
Rozkvět Dědictví sv. Cyrilla a Methoda. Kalendář Moravan měl by
míti také trhy hornoslezské a Jednota svatoklementeká oddil pro vědu a
literaturu. Vážnost Suěilova u vlastenců českých.
Adresu na 4. str. 80: Pánu velebněmu proto-ora Sulilovi v Brně.

Drahý Příteli !

Srdečně děkuji Vám za psaní mi nadeslauá. Těším se z toho, že
Dědictví St. Cyrilla a Methoda stále se rozmnožuje, jak sem se mohl
přesvědčiti, že v ostatních ') měsících zase o několik set vzrostlo. O dvou
ale důležitých věcech Vám psáti musím.
Veliká potřeba jest u nás moravského kalendáře; protož rozdá
vání Moravana audům Dědictví St. 0. a M. pruakoslezkým jest nutnost
neodolatelná. Knihkupectví Henselové v Hluběicícb chce se na moje
přednesení v to uvázati, moravský kalendář mezi lidem naším rozpro
dávati. Pro nás ale zaznamenání výročních trhův Hornoslezkýob (z ře
ditelství Opolského) v kalendáři se vždy vyhledává; protož ptám se
Vás, jenlli by ale snad pro budoucí rok 1862 nekázal seznám [tak] těchto
trhův do kalendáře umístiti. Neboť by tak jenom u nás prodejný býti
mohl. Potom by se muselo 50—100 výtiskův toho kalendáře Hensclo

vému knihkupectvínekolko vaných')

odeslati,kteréžby teprv u nás

pruským kolkem mohly naznačené býti, o čemž také u vrchnosti doplá
váno jest. Kolky ale kalendářovy podle formy jeho se u nás zvětšují. Ka
lendář ve kvartu platí pět ceskych; v malém oktavě dva české, ve
%6 jenom český. Prospěěno by tedy bylo, aby Moravan vycházel
v také formě, jak ostatní knihy v Dědictví vyšle; tedy by u nás jen
dva české kolková daň obnášela.
Jednota sv. Klementeká a) by, podle mého mínění, mnoho užitku
spůsobila, kdyby při budoucím valném shromáždění zvláštní odděleni
pro vědu a literaturu bylo ustanoveno, do kteréhožby všickni čeští a polští
profesorové jak na universitách tak na gymnasiích, potom vydavatelé
') = poalcduícb.
') Až do r. 1900 bylo věechny kalendáře (a denníky) v Rakousku pro veřejnost
určené kolkovati.
') Ústřední jednota katolická chystajíc oslavu lOOOleté památky av. Klementa
v listopadě (?:-l.) 1850 přijala onen název.
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českých časopisův, i spisovatelé a konečně také všickni učitelé v národních
školních nazváni byli. Já myslím, že by tak Vaše starodavní přání se
vyplnilo a celní národnost by krásuěji prokvětla. Já myslím, žeby
všichni ti jmenovaní učení radi Vás uposlechli, ani sem v rozmluvě
s panem Dr. Krasou, redaktorem Času poznal, že ste v největší váž
nosti u vlastencův českých. Tento Krása s radostným plesaním Vaše
jméno vyelovil &aaje se mne, jestli Vas znam. Ostatně děkuje Vám
za zaslaní ostatních selitův Písní moravských zůstávám s úctou

Vašnostin oddaný ctitel

C. Lelek.

Vodka 2lho prosince 1860.

73.

Vincenc Janalík (1804—1855), administrátor v Miloticích u Kyjova,
Sušilovi.
Děkuje za prohlédnutí svého spisu (asi : Která církev je církev Kristova ?)
Mnoho mluvnických . pravopisných chyb, jako: “dál, ve mě, uvikl, byti atd.

P. J. Ob.!
Milý Bratře v Kristu Panu!

Dobrý Františku!
Nemohu, ač nevyslovitedlnou radosti plesúm. Vašemu předobrěmu,

trpělivému, kat<ol>ictví milujícímu srdci dostatečně děkovati, za tu
práci, kterouž jste sobě při vylepšování, a rozličného dosazovaní mého
přeložení dal. Bůh, ten vševědoucí ví, že poněvadž se Vám jinak, krom
modlitby odměniti sto nejsem, že una-li Bůh zalíbení ve mně bídném
hříšníka, každodenně krom Vás i ještě za některé duchovní bratry se
modliti sem uvykl, ač se s tím žaden chlubiti nema.
Divno mi, že mě tak šanostlivě (až ku podivu obzvláštnímu, což
jen dobrotu srdce jeví) a bratrsky napomínate, abych knihy čtěval.
Tak jen bohabojný a pravdu milující muž mluví, jakéhož já. ve Vás
skutečně ctím a ctíti budu. Lituji srdečně, že tak pozdě, v takchva—
litebném zaměstknaní se koohati počinům, a Církvi svaté užitečným býti
se usilují, ačkoli můj nedostatek přenáramný znam. Co mi od duchovní
prace ěasu zbývá., býva nyní v čtení nabožných knih (n. p. Tomáše
Kempenskóho) mě milé obveselení. A tak doufám, že později lépe se
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po<mo>cí Boží podaří práce, při boku tak upřímného Bratra, kterýž
láskavou pomůcku svou slibuje mi, což mi obzvláštní pohnutkou k pili
nosti býti má. Kdyby se tedy přihodilo, žebych od velebné Konsistoře
o něco požádán býti měl, s tím smělejěím duchem se k Vám obrátiti
o pomoc smýšlím.

—

__

Dnes, hned po dosaženém opisu odsílám s vyhotoveným listem,
pánu biskupovi do Olomouce přeložení, a nemlěím obtížnosti v cestu
se stavící, což jak doufám každý moudrý uznati musi. Zádal sem též
pána biskupa, aby, poněvadž kniha ta prostému lidu věnovaná bude,
tisk zřetelnými písmenami, něco větší nežli obyčejně, vypadl. Těším
se že přeložení toto v časi příbodnám na světlo vyjde, nebo slyším,
že v Kostelci při Holešově asi 8 rodin k protestantskému náboženství
překročiti míní, což jen nedostatek vyučení ve víře, a snad i nedostatek
opatrnosti a pastyřského umění znamená. Snad to tak daleko nepřijde
jako v těch Kiselovicích?l
Peníze, které sem poslal, rád sem obětoval. Poněvadž ale ste jinač
rozhodl, podzvoluji se též rád Vašemu usudku, a posílám dobromyslným
pomocníkům 12 exemplářů: Katolické náboženství pravántěěloni, krom
mého srdečného poděkování, a Pan Bůh zaplat.
Vám ale Bratříčku milý! co nejsrdečněji děkuji, a jestliže kniha
ts někoho v katolictví upevní, od odpadlictví ostřibá, v ctnosti upevní,
at Božská prosřetedlnost Vaší dobrotě to připočítá. V bratrskěm polí
benl se odporoučím Vasemu přátelství, a znamenám se jako Váš vděčný
a Vás milující bratr

Vincenc Janalík.
V Miloticích 7. ledna 1845.

Přeji Vám též ze srdce vyplnění Vašeho láskavěho kněžského
srdce žádosti.
Pán Bůh zaplat! !! Radost mou opsati nemohu! —

74.

Janalík Sušilovi.
Úsudek (asi) Tomáše Procházky 0 J. povídce (snad „Rodina Důvě
rova'). Cvik v češtině. Opravy katechismu.
Adresu na str. &': Mílotita. Sr. Hochwůrdsn dem hoehgelehrten Herrn Bern
Frans Bulll Professor der Tbeologle in Brůun. Franco. Razítko poitovní: Franco. Gaya
[. Jun. Brůna 2. Jun. Příp.. & kr.

P. .I. Ch.!

Milý, cti a lásky hodný Bratřel

To jest radost! To jest radost! neb jsem se pravdy sobleda mého
spisu dopídil. Již rok uplynul, co novella má v Moravě putuje, a
žádný z čtenářů nenachýlil se k práci k ponaučení a k pokáraní
mému, až se to milovaným, vysocectěným, ale neznámým velebným
bratrem Tomáškem stalo, nepochybně Vaším dobrosrdečným návodem,
zač upřímné díky Vám i p. Tomášovi odsílám, prose Tomáška, aby
se jen na mě nehněval, či jak sám praví, neharšil, an jsem při zkúšce
s maličkými dle s. Pavla (I Cor. XIII. 11) pokračovati se domníval
nemyslev, že bych koho tím obi-azil. Zeby ale matky dokonce
k zkouškám připuštěné býti neměly, pochopiti nemohu, považujíc, že
snad matka tak dobře přirozeným právem k vzdělání dltek zavázaná
jest, a přispívá, jako otec, ano v mládí dítek vidějí se mi její povin
nosti o mnoho obtížnější nežli otcovské, mnoho záslužnějšl, zvláště
když sobě matku co vdovu představuji, dvojnásobní povinnost na sobě
mající. Proč by se tedy příležitostné nevinné radosti mateřské výhost
dáti měl? Opakuji tedy Vaše slova: „Ostatně každý svůj vlastní
úsudek má.“
Nemohu se též dosti nadiviti Vašim starostlivým slovům-, mého
vzdělání v mateřské řeči se teykajíci [tak]. Poznávám k mému nemalému
zármutku, že pozdě, ach až příliš pozdě k cvičení tomuto se schy
luji, abych se učelejším jak v slohu tak i ortograňi stal. Proto jsem
sobě také všecky povídky Šmídovi a Niericovi [tak] i jiných kúpil, též
mluvnici Tomašem Burianem sepsanou, a slibuji i druhé vydání Slo-.
vesnosti1)a cbrestomatii staročeskou co nejdřív najednati, abych, když
již nikdy více za mistra v řeči mateřské se nevišinu, alespoň sprostákem
nezůstal, ačkoli při mých obmezených schopnostech, a mnohonásobných
stavu povinnostech mi to velmi těžko přichází, a to tím více, poněvadž
„v celém okolí nemám bratra, s kterým bych v těchto věcech v jednotu
a společnost vkročiti mohl, což mě i překážkou k držení „Casopise pro
kat. duch.'l jest.
Staloliby se, žebych po časi (ještě mám 65 exemplařů) IIhé vy
dání (Katol. Nábož.) a rozmnožením způsobili sto byl, požádám dobrého
Františka srdce, by napravení jak chyb, tak i dle možnosti, slohu,
převzatí ráčilo. Žeby ale v Olomúci nový katechyšmus opravitele ne
') Jungmannovy.
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nalezl, pochybuji, an tam p. Šembera professorem jest. Kdyby ale
nejdůstojnější pan biskup cokoli rukopise se týkajícího mi odeslati
ráčil, jistotně že Vás, milý, dobrý Františku o pomoc prosili neopomenu,
aby dílo to katolíkům prospěšné, a k čtení příjemně býti mohlo.
Kéž bych tak dokonalý a svatý byl, abych Vám za Vaší [tak] dobrotu
]: spasení dopomoci mohl, každodenním upamatovaním při drahé
oběti na Vás!
Písní o kořalce jsem již byl opatřen, děkuji ale za nový exemplařek.
Pozdravujte upřímného pana bratra Tomáše a Vašeho hodného
přítele dle příležitosti, s přídavkem, jak mě jeho recensí velmi těší,
Vy ale přijmete bratrské políbení a díkavzdaní od Vašěbo [tak] ač nebod
ného však vděčného bratra v Panu
Vincence.
V Miloticích 1. června 1845.

Velmi túžím po krasne melodii na litanie loretanskě. Možnéli by
bylo takovou mne obohatiti k větší cti a chvale Matky Boží?
Prosím dovolte, bych mohl Vale přežadúcí listy na poště vyplaceti.

75.

Janalík Sušilovi.
Posílá práce k opravě. Nedostav lokalie Ohrozim (na Prostějovsku)
chce se hlásiti do Studénky.

Milý Bratře v Kristu! Drahý Příteli!
Vaším ustuím přislíbcním pojistín a potětín, posílám mou dvoj
nasobní práciěku Vašemu mondrěmu rozsudku a vylepšení. Jestli prace
ta tisku a veřejnosti se hoditi bude, uslyším Vaší upřímností, kteréž
se potom docele podrobiti zavazuji, uctivě prose, by ste zbytečnosti
vyškrkl, a dle Vaší vůle přídavkami obsah rozmnožil, ozdobě sloh
slušnou líbezností. Vídělali by se Vám má. prace na docela všední, tak
bych měl zimního času alespoň slušné zaměstknaní, ano byla by mně
spolu i lékem pro truchlící srdce nad průpadností lokalky Obrozimské
oddemně [tak] požadané, kteráž majíc krom 3 lokálních i Tomáše Hanáka
aa žadatele, Studynskýmu lokálnímu dle consistorialního předložení za
dána bude. Až by studynaký lokální, v Šternbergském dekanátu, přesazen
byl, míním se opět o Studýnku pokusiti.
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se vždy jmenovati bude.
Dne 24teho zaří stůl sem se spoluůdem IIItí třídy Svatoj. Děd.,
obdživ[tak] již svazeček pod nazvem: „Útěcha, kterouž nalezli nábožný
křestan u vysokém stiří'.
Že s Vámi každodenně u oltáře stojím, chtěje nějakým způsobem
Vašemu přičinění se vděčným prokázati, mohu jistotou říci, a vinasna—

žuji se, bych Vaší lasky vždy hodnějěím se stal, znamenaje se nyní
v bratrakěm políbení jako Váš vděčný přítel a bratr v Pánu

Vincenc Janalík.
V Milotioích 5. listopadu 1845.
76.

Janalík Sušilovi.
Potíže peněžní. Práce. Původ povídky ,Přátelé'.
Adresse jako v o. 74, kromě razítka: Gaya 6. Jan. Brůnn 10. Jan.

Milý Bratře v Kristu Panu!
Drahocený Přítelil
Snad jsem Vás nejakým slovem v mém posledním psaní obrazil,
že až posavad žadné odpovědi, ani hymenl) nedosahují. Vím ovšem, že
nemáte jenom mne na paměti, a že Vás obšírně povolaní Vaše hojně
baví; předce však jsem si myslel, žeby některá chvilka mohla odeslání
hymen věnována býti. Jestliže by Vás co na mě mrzelo, tisíckrát se
chci odprositi Vla, nebo nemínlm žádného, tím méně Vás milý Františku
obraziti. Každý den opisují něco : dvanactero přátelů maje příležitost
nad Vall trpělivostí se diviti, kterak bych mohl aůmyslně slovíčko, ano
jen písmenka pro aarmoncení Vale postaviti. Ze jsem oněch 50 fCM
Matice neodeslal, byl sem příčinu v předešlém listu oznámil, kteráž
nemožnost se jeětě zvětšila tím, že bratr můj dal svého synka do gy
mnasium Kroměřížskěho. Před týdnem byl sem od něho žádan, abych
synkovi nejaký kabát a nohavice etc. koupil. Pravda, že, poněvadž ho
proti mé vůli do ěkol dal, mohlbych se ho odepřlti; ale, předce jest
bratr, a ja nerád co komu odepřu. Nyní se mam čím bavit, a čeho se
.) Bulilova překladu Hymen církevních.
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učit. Mám tu slovesnost, a literatury české vybor, nežli tomu všemu
pochopím, mnoho času uplyne. Aniž mohu dle vůle a žádosti se s tím
zaměstknávat, maje každodenně mnoho práce povolání mého. Škola
každodenní, církevní modlitba (breviarium), příprava na kázaní, cvičení,.
rozdávaní almužny a moho jiných maličkostí krátí mně čas bez toho"
kratinký tak, že mnohdykráte nevím, kam se den na dnem tratí. Ne
zahálím nikdy, vstávám ráno o 56 i před pátou hodinou, chodě oby
čejně o 9ti hodinách spáti. Ažby mi Bůh pomohl, polli těch 50 fl.
stříbra do Prahy. Prodámli mě povídky tiskařovi. budou utržené peníze
Matice věnovane. Ze jsem oudem Illtí třídy dědictví Svatojánakěho,

tuším sem již oznámil. Kněhkuppc_Hglomucki Hnelal byl. mě

před

časem psal, žeby druhé vydání Rodiny Důvěrovy přijal, zač, nevím,.
a Vaše moudrá

rada ukazuje

na Sk___a____liou_,
což lépe

by bylo

pro vše

obecnost. Ale co činit, když odeslané spiai, totiž Důvěra _a _Přátelé,

schválené byly, a onen (Hoelcél) je odemně požádal? Nerádbych
s kanclírem v rozbroj přišel aneb si u něho dobré oko pokazil. Uvidím,
co se dá dělat. Nedivte se, že má moravčina němčinou tak hrubě za
vání, nebo jsem _trochupozdě počal se cvičiti, a víte že sal-y[tak] osel se
již málo naučí. Ne však povídka e přátelích celá : němčiny pochází.
Kyd příběh o někřtěnci & o vrahovi, jejž sem krvobrodcem nazíval,
pak o sv. Martinovi a sen života od právníka darem dosažený vyjmu,
pochászšecko z mého srdce. Péro dobré, ostřejší a uměleišl nežli mé
jest mohloby' z toho pěknou povídku utvořit. Snad ale i ta nebude
nejvledněj ší ?
Přikládám 5 fr. CM na Vaše hymny, prose o brské odeslání, abych

je bratřím ukázati, a snad i'udati

mohl. Předce se kdosi,najde

i v našem dekanátu, že, ač _jest tak málo milovníku materskě řeči mezi
nimi, je sobě zamiluje.
Opakuji ještě jedenkráte mě srdečně díky za Vaši práci při opra
vování, a když se jinačím způsobem nemohu odměniti Vám, alespoň .
tím se odměnuji čím moho, totiž mou modlitbou, máli u Pána Boha
jakou cenu. Vás srdečně líbaje zůstávám do smrti Váš vděčný bratr
Vincenc.
V Miloticích 5. ledna 1846.
Pošlete knihy na poště, já rád zaplatím.
S Pánem Bohem.
') olomoucké konsistoře (pozd. nrcil). Vid.l
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77.

Janalík, od 1846 lokalista ve slezském Skřipově, Sušilovi.
Nepříznivý posudek Tom. Procházky o povídce má.
_I_'_ově_sti
o zbojníka Ondrášovi. Drobnosti z duchovní správy, nehoda při jízdě.
Psano i (m. i) a j (m. 3).

'

Mily Bratře v Kristu Pánu!
Drahý Příteli!
Lito jest mi, že ty knihy Vám takou mrzutost způsobily, a divím
se, proč se to stalo? či snad nemůže každý se svou věcí vládnouti?
Avšak myslím, že se to stalo naposledy, neb se dovtipuji, že mi dáváte
laskavé napomenutí, akych se dříve cvičil, nežli bych se o spisování
knih pokusiti chtěl. Kdybych byl předzvídal, že PŽĚElÍ..našeho milého
bratra Tomaše')

tak obrazí, nebyl:y_ch___j_e,_ti_s4kem
vydal. Jeho censůra,

ač ostatně pravdiva jest, mne velice bolela, kde knížečku tu ne vysoce
učeným mužům, nybrž sprostým lidem jsem věnoval, kterýmž i něco
méně zdařilé. kniha se líbívává, jak se to i Přátelům přihodilo, poněvadž
vydani Přátelů u nás ve Slezku se nejen prostým lidem, nybrž jak
dosleychám i velehnému duchovenstvu líbí. Kdybych byl předvídal, že
se náš milý bratr Tomaš velice rozhorlí, neb 1 b ch se tu
mu
zaměstknaval spisem: „Iéskgť kterýž, nechtěje Vas milý Franztišku
ustavičně obtěžovat, jsem memu příteli Cooperatorovi _Brgzdilovi do
Nákle před týdnem již zaslal, aby jej přehledl a opravil. Touto ale dnešní
zprávou bolestně ed bratra Tomáše pokárán, píši též dnes Brázdilovi,
aby jestliže by rukopis se jemu v čemkoliv nelíbil, s opravováním se ne
trápil, abych snad opět po prstech nedostal. S tím se nyní a jedině
při vydání Přátelů teším, že i Vy milý Františku pro mne trpíte, do
pomůháním Vaším přeláskavým, aby i knihy menší cenu mající na
světlo vysly. Těš—ímse tím, že 1 pggídce nic ggkatoligkgho,

nic na

kažlivého se nenaleza, ačkoli lampou nazvána býti nemůže. Cítě dues
více nežli kdy jindy mou slabota, potahnu se do stínu, ve kterém
jsem mnoha léta, a to velmi spokojeně seděl, abych nedal žádnému
příležitosti, na mne se hněvati.
Nemínil jsem milý Františku povídku jakou o Ondrášovi vydati,
nýbrž Vám s opisemjeho života askutkd, jak se u lidí sem atam zachovaly,
posloužiti, poněvadž krom některých písní'_:tím mou vděčnost'jsem chtěl
prokázati Vám, a doufam jestliže nas Pán Bůh živiti bude že i dokáži.
') Proohhku.
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Co mi Pán Bůh na rozkošnějěím živobytí milostivě odjati ráčil,
požehnání mi na. druhé strance. Skřipovstí farníci nabývají lepšího
ducha. Místo bálu udělal jsem jim jinou radost v masopustě. Pozoruje
chudobu kostela mého, ohlásil jsem oň'ěru. Dobrotivý Bůh pohnul
chudobnou ruku k dobročinnosti, a sebralo se na ornat 69 f. 22 kr.;
W. W., přidal jsem do sta ostatní, a nyní se radují, že na velkou noc
nový ornát z Vídně míti budu. Vyhotovil sem tež tento týden pěkný
baldachyn, budu též i nešporník i velum míti, to vše od dobrodinců.
212 f. 30 k. W. W. zaslal sem do Vídně, abych ty jmenované věci
(krom baldaohynu) tam odtud podosahl. Děti se pilně uěí, i rady, ač
taká zyma jest, do kostela přicházejí. Opilci se napravují, i mládež
s pomocí Boží šlechetnějším chováním mi radost působí. Nyní konávamj
s nimi (a farníky) křížovou cestu, a mnozý se chystají o milestivém
létě k jeneralní zpovědi. U nás jest až posavad velka zima. Sněhu
mnoho, tak že ustavičně na saních jezdíme. Byl jsem, jeda k nemoc

nemu přes ÉLvyvrácenLa“ 513353 15911;
si_ulížll—Obávaje se, že
se o plot v hlavu uderým, vyskočil jsem ze saní, nyní však pozorují,
že mi na slabině cosi jako půl slepičího vejcete naskakuje, zvláště
tenkrat, když mnoho s nasilím na kazaní mluvím. I krom kazaní a
cvičení, když při stole píši, to cítím. Nebolí mne to sice, ale jest
mi to předce obtížné, & obávám se, jak to dale vypadne, nebudeli to
nějaká průtrž. Když na lůžku ležím, ničeho necítím a stratí se všecko,
jak se ale na nohy postavím, opět to naskočí.
Pan Hrabě ,) by byl až příliš dobrý, kdyby můj kostel ornátem
opatřil, to však po něm žádati nemohu a nesmím. —Zjedual jsem též
i 4 nové štoly, pěkného způsobu. Štoly, které sem byl při nakročení
lokalky nalezl, byly skoro všecky na nic, žebych byl skoro neměl
v čem zpovídati, aspoň na tak, jak se sluší a patří. Ale mam silnou
naději, že Pán Bůh i mému kostelu s pomocí svou přispěje. Všecko
najedenkrat nemůže pěkně a slušně býti.
Ostatně milý dobrý Františku! těším se, že oatanete přítelem
mým, ač povídka o přátelích nevipadla tak, jak jste ji snad očekával.
Ze se chyba do napisu vloudila, nemohu za to. Také i za to nemohu,
že píše tiskař všudy sin, místo „Syn“.

Líbam Vás srdečně v bratrském obejmutí ja vděčný bratr V“
Vincenc.
Ve Skřipově 27. února 1847.
\) Silva-Tarouca.

116

78.

Janalík, od listopadu 1847 administrator v Miloticích, Suěilovi.
Nai-ky nad kancelářskými pracemi následkem změněných veřejných
poměrů. Odbíraní novin a i. osobní zprávy.

Drahý Přítelil
Milý Bratře v Kristu Panu!
Neračte ae nademnou a pro mne mrzeti, že jen tenkráte píěi,
když Vás potřebuji. Nevím ani kde mně hlava starostí stojí. Nikdy
snad, co žiji na světě, nebyl mi tak čas krátký, jako nýni. Ustavičně
ve dně i v noci až přes 10 i 11 hodin jako přikutý u stolečka
sedě pracuji, píěi, počítám, tn desateční nahrazování,') tu ouroky
fundační, kostelní, křížové & &, tu zase konsistoř požaduje opisy fun
dační, a tak ani hlava neoehlddú, a sem celý jako pomotaný, a nejen
myslím ja tak, nýbrž každý spravce duchovní na dědině, nebo jest
svět podivný, a co ještě býti může, to ví Vševědoucí.
Sotva sem začal něco psat, musel aem péro položit, došly ke mně
osoby o lístky růženeckě žádat, a nežli se řeč naše dokončila, zvonilo po
ledne. Po obědě hned sem sedl ke stolku a pokračuji dále. Mnohobych Vám
o tom psati mohl, což konštituce donesla něm, ale poněvadž ničeho ze
všeho toho chvaliti nemohu, raději pomlčím, _a jen to opětuji, co i jiní
lidé praví: že lehko jest dům abúřit, ale neměli materialu pohotově,
těžko do nové stavby se pokusiti. Všecko tedy, všecko se rozházelo,
a budou brzy dvě léta, a není ani jedinké věci, buď statní bud' cír
kevní, která by ouplně dohotovena byla. Ach jej! jej jej! to jest živo
bytíl Ěíkává. se: bez práce nejsou ani koláče, a kněží neměli ještě
nikdy toli práce, ale bez koláču. Zaslal jsem do Brna okolo 10. pro
since okolo 36 archů tejkající se desátku. Dočkdmli náhradu, bude
dosti hejna, a bude moci v Miloticích kněz žíti, ale tuším, že to tak

nebude, poněvadžonen statní

městan

ač nerobotuje, předcevšecky

dáně s těžkostí bude sto zapravovati a nepochybně jejich předešlou pod

danost na zpět žadati budou. Ale buď si jak buď, kdyby jenbylo
dobře!
Mojím ferníkům (mnohým) zalíbil se Hlas církevní
a ža
dali mne, bych jim k těmto novinám dopomohl. Domnívaje se, žeby
od Vás vyslyěen nebyl, požádal sem pana kupce v Kijově, aby Hlas
.) t. j. výkupné zn desátek obročnikům povinný, an zákony 181,8 a 1849 zrušen.
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zaopatřil. Zaopatřil tedy dva exempláře, a Vám zasílam peníze ještě“
na jeden exemplář, totiž na hlas církevní či jednoty katolické 1 f. 30 k.
stříbra a na národní noviny 2 f. stříbra. Mne to těší, že lidé takové
zpravy rádi čtou, a až budou celý ročník pospolu míti, dají si jej
svázat, pro budoucí potřebu.
O německé novinny, prosím, o žádné se nestarejte více, neb sem
vešel do spolku s onym kupcem a —patre_n_i
_Supeňoreml) v Kyjově a
držíme společně tak nazvane noviny Lloyd. Musím též něco německého
a světového míti.. . Zas musím péra se pustit, opět člověk u mne
stojí — a opět ženich, a zase naučení a tak je pořád až do noci. . .
Smutnou novinu Vám donaším: Náš pan professor, Pater Hya
cinthus Groleann, odebral se 29. října do lepšího bytu, ve Strážnici.
Já nic nevěděl, až sem do letoěího directaře nahledl. Dejž o Bože!
at odpočívá v pokoji!
Líto jest mi, že Vás zrak opouští, a. doktorové málo Vas těší.
Nejsme ještě velice staří, a již tací bidacil Ale takým způsobem dříve
dozrajeme. —
V čas cholery byl sem napad cholerový dostal, ale nebyla to
cholera, nybrž následek mého utrpení — jak Vám povědomo — bolest
velikou jsem trpěl po několik hodin ve střevacb, a s průtrží. Klistýr
od lékaře, načež zvracení na způsob cholery následovalo, vyhojilo
mne. Nyní sem Bohu chvala zdravý, ač ne více tak jak jsem kdysi
býval. Ale co jest naplat. Když jiným o trpělivosti kážeme, sami též
trpělivý byti se snažeti musíme.
Odpusťte Drahý Příteli, že sem Vám se otížným stal. Těšiti se

budu, že se snad? letos uvidíme, buďto v některé svatky neb v
prazdniny. Když se Vám ničím odměniti nemohu za Vaši ke mně lasku,
aspoň tím snažím se platiti dluh, že každodenně za Vás memento činí
V“ vděčný a Vás srdečně líbající bratr
Vincenc.
V Miloticích 6. ledna 1850 večer.

“

79.

Janalík Suiilovi.
Drobnosti z duchovní správy. Sliby střídmosti, Překážky založení
katolické jednoty.
') piaristů.
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Drahý Příteli !

Už kolikráte sem ke stolečkn se posadil, abych na Vaše milé
psaní, tež i na list Jednoty 1) odpověděl, a vždy jakas překážka na
skytla se, kteráž mi bránila. Některý den stavům jako Císař Pán, až
blíž 11té hodiny před polednem (od rána po Mši svaté) dávaje
Audienc, že někdy ani nevím, co si počíti, ano i breviářek zůstal
mnohdykrate ležet. Při_tom vadne mé zdraví, zlastě nyní, když mnoho
práce kostelní i domácí bylo. Měl sem postní kázaní a každý odpo
lední v neděli křestanské naučení, z něhož sem krátký výtah přiložil
v ;ognluvě, zdůžby se Jednotě nelíbilo něco k tisku použiti.
Co se ale pozvání k Jednotě katolické týka, nasledující odpovidam.
Kdybych pomocníka duchovního měl, který by mně rád pomáhal,
ještě bych i o tuto chvalitebnon věc se pokusil; ale Bůh mne takým ne
nadělil, a já. chatrný člověk nesu břemeno duchovní větším dílem sam. Co
práce a jak mnoho konstituce kněžím přidala, zlašte na větších fat-ach,
kde desátky bývaly a fundace son, toho se nadíte. Jak lid, ne docela,
ale mohu říci, spolovičky nedověrným se kněžím stal, myslím slyšíte.
Je. jen toto uvádím: Lonskýho roku došla nás knrenda konsistorní,
bychom se fat-nici na jistou listinu podepsali, že nechtějí, .aby se imeni
kostelní a f_arskéstatem odjalo. Myslíte, že se chtěl kdo podepsati?
— Ani jedenlll začež mne srdce velice bolelo, an sem tak dotírně
jak i srdečně k farníkům mluvil.
V čísle tuším lOtém b. r..Jednoty chválí Hlas i farníky Milo
tickó (ja sem se zastyděl) s ohledu slibu. Před óti lety bylo to ovšem
překrásně a ntěšnjící, ale nýní mnozí (ač ne velká. část) vratili se ke
svému vyvratku, rozsípaje zlopověstníci: že prý panáček (já) dovolil,
což sem musel z kazatelně prohlásiti, a sebe zahajiti. S 1000 duší
doufam, že věrně slib drží, k novému však slibu více duchovně (moraliscb)
nedonucuji, odpadlctví se obávaje, a káži jen o střídmosti. — Od po
čátku až do dnešního dne zaslal jsem do Ameriky 908 f. stříbra
z Leopold. společnoati. Bylo nás už přes 100 oudů, přišla ale konstituce
i zde oučinkuje, a jest nás už méně.
No, Růženec se víc a více zmaha, počet nábožně smeyšlících
roste, snad proto, že nic se platit nemusí — žadný je (kněz) neza
pisuje, jen každá růže 15 osob má svůj rejstříček. Co mi známo, bude
osob v Růženci okolo 500. Poslední neděli v měsíci se s nimi v kostele
modlívám, u lístky se střídají.
') katolické v Brně
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Mám také přespolní školu, kterou sám navštěvuji.
Nuže milý Bratříčku! suďtež, zdaž dle navrhu mi možno ještě
více něco počíti, & zdaliž by to má plíca vytrvala?
V__neglělikázat, cvičit ve škole, cvičit na křesťanském naučení,
pořad s násilím mluvit, pořad kázat?
A pak kdyžbycli i Jednoto zaraziti chtěl, a zarazil, kdo by mohl
vnen pořádek vésti jako opět já? Opět tedy jů přednášet, já čísti, já.
radu, slovo vésti. A jiného člověka schopného nemám v _obci. Něco
jiného jest v městě. A kdyžbych se i zde obětoval, sejdou se ony
osoby v určitém čase? Kdyby se scházeti měly? V neděli? Býváme
od 2 hodin až blíž půl patě v kostele. Ve svátek, bývají u_mne po
nešporách ještě hodinky nepoěkvrněného početí .Panny Marie. Ve
všední den? Lidé sou prací zaměstknani.
Na to všecko velebna naše consistoř jestě slovíčka neřekla.
Nemáme ovšem na hever čckati, ale tuším v té věci, kdyžby
ncbezpečenství hrozilo náboženství, mělaby i v naší diecesi jednota

býti? Já tedy Drahý Příteli to takto udělám:
Farníei moji dostávají dva lístky HLEEP (jů krom těch mám
jeden), kterými se prozatím mohou čtením k té jednotě připravovali.,
Listy tyto se velice fárníkům líbí, chodí ustavičně z ruky do ruky.
Když Jednota (jak dosavad) zajímavé správy, děje, opisy atd. obe-
ceustvu sasílati bude, s na mnohé nebespečenství víře hrozící pouka
zovati bude, fúrníci dobrosrdeční sami o sjednocení duchovního žádati
budou, jsouce čtením Hlasu ponaučení a povzbuzeni. Co troufate?
Na rok hodlúm více výtisku odbýrati.
'
Kdyby byly peníze, rád bych Vás navštívil. Až jen ten desátek
neb ta nahrada přijde.
S bratrským políbením Váš vděčný bratr
Vincenc.
V Miloticích 3. března 1850.
80. 

Janalík Sušilovi.
Noví údové Dědictví sv. C. a M. Nesnůze peněžní.

Milý Františku!
Raduji se, že Vám opět psati moho. Můj Pán kaplan (znáte jej ?)
páter Joze_f__V_yghodilpožádal mne dnes ráno, abych ve jmenu jeho

k dědictví SS. Cyrilla a. Methoda LQ [, stř. odeslal, nad čím sem

se velice poradoval.
Též dnes ráno po rorateoh došla ke mně rodina, či bylo jich
více, z Ratiškovic, diecese Brněnské, asi 1/2 míle od Milotic, prosíc

mne, abych 10 f. s. do Prahy zaslal k S. Janu. A proč do Prahy
a ne do Brna? tazal sem se. A je to jedno? Ovšem, pravil sem. No,
tak udělají, jak se líbí. Mě se tedy líbilo do Brna, a už jest to zde.
Osob přistoupených k dědictví jest v počtu 10. Každá. dala
něco peněz, jmena jsou následující.

Na nějž se diplom vystaviti má., jmenuje se: Jan

Koplík,

syn Martina Koplíka, ohalnpníka z Ratiškovic fary
Dubnanské

10f.,

]: němu se přivtělily osoby: 2. Martin Koplík

otec. 3. Kateřina žena. 4. Františka Koplíkova. 5. Antonín Holeček
chalupník. 6. Marina žena. 7. Alžběta vdova Holečkova. 8. Anna žena
Blahova. 9. Marina dcera Bl. lO. Lucia Přibylova.
Prosím o diplom pro mého pana kaplana a onoho Jana Koplika.
Prosím též abyste si neobtěžoval p. p. Nitsch a Grossovi, za

Výbor

příkladů,

který mne dnes, bez mé žádosti poslal, 1 f.

24 kr. CM doručiti. Škoda, že toho písma svatého už není!
Děkuji vřele milému Panu Bohu, že budu sto, můj ne maly
dlůh, totiž 1.490 f. Con. Munze panu Děkanovi Pokornýmu 1)zaplatiti.
Desatek tak jak se sebral, mnoho však novým dotíraním sem odpustil.
opět, abych měl pokoj a neklesl do nemoci. Byly to pro mne pře-_
smutné doby! ale už je konec. Až prodam něco obilí, založím si
fnndaoí za mého živobytí v Milotieích, Requiem a Conduct, a pošlu
opět něco dědictví S. S. Cyrilla a Methoda Bůh žehnejž spolku
našemu ! !!
I.líbám Vás bratrsky ja vděčný
Vincenc.
V Miloticích 4. prosince 1851.
Nepohrdnou bratři mým rukopisem? Jak se líbiti bude.
Pospoln 21 f. 24 kr. — —
' 81.

Janalík Sušilovi.
Rozesílání knih z Dědictví sv.Jana. Není údem Jednoty brněnské
: proč. Slavnost 25 letého kněžství v Újezdě.
') íarífi milotickélnu, který žil v Baenci na pensi, placené : obročí milotického.
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Adressa na str. 40: Milotiz. Sr. Hochwiinlen dem liochgelcbrten Herrn llerrn
Franz Sušil, Professor der Theologie ln Brůna. Razítko na 3kr. známce: Gaya 21. Jan.

Jiné: Brůnn 22. Jan.

Milovuný Bratřel

Drahý Přítelil
Byl bych na Váš utěšený lístek s odpovědí došel, kdybych nebyl
s předsevzetím na odpověď P_.Pána Pešiny čekal; zatím, místo odpo
vědi došel dekanálnímu úřadu oběžný list, v němž prosí, aby se
všickni údové dědictví sv. Janského skrz dekanáty přihlásili, jak
mnoho jich jest, aby jim po hromicícb knihy zaslány byly. I neříká.
si, že má mnoho práce a starání s dědictvím. O mém 1) synu Deoda
tovi — nečiní zmínky.
_
Domlouvále mně, že jsem k sjezdu kat. jednot nedošel. Ale
kterak bych dojíti mohl, nejsa údem- společnosti té, aě s Církví kato
lickou pevně spojen sem. Mám těch spolků několik u mně, jakož.
Leopoldynský, Růženecký, Afrikanský či Marianský, Svatojanský a.
Cyrill'ovský, a radbych byl, kdyžbycb těmto ien povinnostem úplně
vyhověli s to byl.
Domlonváte mně též, že sem Vás o sjezdu v Újezdě ') nezpravil
Stalo se to z přlěiny, poněvadž jsem se domníval, že Hlasem jednoty
katolické se všechno zdovíte. Co tedy v „Hlasu“ zaznamenáno nebylo.

v krátkosti zde kladu.
Nemohl nám bratřím roku 1827 vysvětcenz'm náš milý bratr
Tldl, děkan v Újezdě, lépe posloužiti, jako tím, když nás po celé
Holomoucké diécesi rozptýlených bratří ]: posvěcení chrámu ujezdského
oběžným listem pozval. Již 25 let neslyšel sem o některém z jmeno
vaných bratří ani slovíčka a litery neviděl, a tu najedenkrát doletí
list s podpisem bratří drahocených, s úmyslem: v Újezdě se sejíti,
-— aspoň jedenkráte ještě, a. nikdy více —! 21. září před večerem.
scházeli se bratří z blízka i z daleka, po drnbykrát po vysvěcení, a
nepoznali se všickni. Já si představoval každého tak, jak sem jej před
25 léty viděl, zatím, acb Bože! spatřil sem šedivé a skoro docela holé
hlavy. Ptám se napolom, kdo jest tento pan bratr? A co mne neznáš?
S podivením sem hleděl, kam se poděla podoba bratra endy mladého
S vřelým pollbením potvrdil se seznam. — ———

') rukopise.
') u Sokolnic, diec Brněnská, tehdy patronát arcibiskupa Olomouckého.

Pohnutelnější však bylo vejíti[tak] před večerem do kostela.
Svata tichost a pobežnost panovala zde — mnozí bratří, kteří ještě
svatou zpověd před slavností nekonali, požádali spoluhratra o vyslyšení.
'O Božel před 25 lety navštěvovali bratří školu vysokou společně,
a ejhle, toho dne vyděti bylo velebného bratra a kolen svého spolu
bratra sepiatýma rukama klečeti — aby od něho rozhřešení dosahl.
Lampa osvěcovala kostel, světlo ustavičně u ostatku svatých na mar
kach ležících hořelo — hrobova tichost-zde panovala, jen vzdechy —
jistě že nabožně a vděčné slyšeti bylo.
Rano, totiž 22. září, když Váš nejdůstojnější Pan Areipastyř') a
těž__můj spoluvysvěcenec do chrámu Páně po onom processí vkročil,
— — — a po ukončeném obřadu se na pontiíikalní sedadlo posadil,
vystoupil na kazatelna milovaný naš spolubratr Tydl, řečí svou mo
ravskon, německou i texty v latině citovanými tak nás dojal, že tuším
žadné oko z bratří suché nezůstalo. — To byl den mého života třetí
nejkrásnější. První při posvěcení na kněžství, druhý když sem kázal
na Hostýně, a třetí tento den. Do smrti nezapomenu, jak blaho mně
v Újezdě bylo. To byl den, o němž se říci mohlo: Haec dies, quam
fecit Dominus, exultemus et letemur in ea.
Mše svatá. byla co nejslavněj konána . . . při které sme všickni
k stolu Páně přiklekli, abychom z rukou—našeho spolužáka a Vašeho
nejdůstojnějšího Biskupa, nejsvětější Tělo J. Ch. přijali, kteréž přijímání
této slavnosti věnec postavilo, poněvadž jak kněží tak i věřící těla
Páně se přiúčastnili.
Při mírném obědě povstal nejdůstojnějěí Pan Biskup, uprostřed nás
sedící, a.jako otec dobrý promluvil slova, plné ntěohy, vděčnosti a sladké
lásky k nam, ponkázav na 25leté kněžství naše — podotknnv, jak
dlouho ještě onen Pastýř nás na vinici jeho ponechati račí —? a
vzbuzoval nás, jak na biskupa sluší, k nové horlivosti a k vytrvalosti
až do konce. —--Poněvadž tuto slavnost i náš nekdejší dostujný Pan
představený ') Doctor Joz. Hóchsmann, nynější kanovník brněnský
a gub. rada, svou přítomností zvýšil,. povstal po řeči Pana Biskupa
jeden : bratří a děkoval mu ve jmenu všech za obdržená. naučení ve
školách, a v semeništi, což velodůst. Pan nejen s viditelně pohnutým
srdcem přijal, nýbrž jako vyšší milostí pnzen svou radost slovami
') hr. Sclmíígotschc, vysvěcený téhož r. 1827 (8. září) v Brně u sv. Michala
-(se Sulllem).
') v olomouckém alammí'ě.
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dojímavými vyjevil, že nás dělníků na vinici Pane pracujících po 125
letech, ač ne všecky — ještě jedenkrát vidí . .. a doložil: Onen ale
starý kmet (nar. 1766, ordin. 1790) důstojný P. Frant. Benýš, který
Vás velební bratří se mnou k vysvěcení vedl, nyní vas sice jako jb
svým tělesným okem nevidí (neb již mnoho roků jest slepý), ale na.
jisté že jeho duchovní zrak až posud dobře vidí —, u jeho srdce,
které Vás milovalo, Vas až posud miluje. At mu Bůh popřeje trpě
livosti a po dokonaněm boji odměnu za jeho nevšední prace, přičin
vlivost a působení. — — —

Nelze mi všecko perem naťsati, co se v Újezdě přihodilo, aby
ale opis úplný byl, mělby se o to zběhlejší bratr pokusiti, či ustnč
Vám vykládati. Líbám Vás bratrský
Vincenc.

20./l. 1853.
81 .

Janalík Sušilovi.
Omlouvá své nářky, nepřítomnost o sjezdě Jednoty a nepřispívaní
do Hlasu. Rukopis „Deodat“ v Praze. Choroba oční.
Adressa na str. 40: Miloliz. Sr. lloclmůrdcu dem Hochgolehrten Herrn Herrn
Franz Suschil Professor (ler Thoologic in Briinn.
Rizítko nu akt. zná'nce Glyn 27. Jan. Brůnn 28. Jan. — l v tomto dopise

jestě p-áno: au a “.

Milovaný, Vysocectěný Bratřel
Divil ste se mému lamentovaní, an celé skoro psaní mě 0 ne
moci, cliůravosti a platech zní, a předce tomu tak. Vám v městě je
jako onomu, který v tuhé zimě aspoň někde na větrem na odsluní
sedí, nám ale na venkovn třeba ustavičně jen trpěti a se starati, ne
však a jedině o spasení své, nýbrž o zachování sebe, a ustavičně
(skoro) přemejšleti, jak a kterak by drancování všelikerému nejlépe
vyhověti mohl. Ale co je potom — to nic nepomůže, tedy raději
o něčem jinýmf
Divíte se, že sem k sjezdu katolických jednot nedojel. Ale cobych
já chůravec byl zde dělal? Málo _který den se vybere, abych na
bolení, zvláště rano netrpěl, což jest následek průtrže. A když člověk
nedůživý jest, malo co ho těší. Pak znám mou slabotu straniva vzdě
laného ducha, v přirovnání k Vám a ke všem těm Velevzacným
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bratřím, kteří při sejíti [tak] řečnili. Ta znamenitá. převaha radila doma
zůstati, aby mně to líto nebylo, že sem vzadu zůstal, a malého po
kroku v umění a v řečnictví (či jak to mam říci) učinil. Povinnosti
úřednické shrnuly se nad mou sylu na mne, a ja jimi zahraban sotva
sem oddechu měl.

Nic prý“ d__o
„Hlasu Jednoty“ nezasílám. Kterak možno něco po
těšitelného a jasného mysliti, když v duši a v srdci ustavičně. mra
kota jen panuje, tak sice, že bych skoro s Jonášem zvolal: Pane, lépe
jeet mi umříti. Pravím ale, skoro, nerepcu a neprotivím se sondu
Bažímu, věřím, že toto všecko k spasení mé duši prospívá.. Když sem
mohl dobré věcí od Pana vzíti, proč ne i zlé? a protivné?
Jak prý to s mým rukopisem v Praze vyhlíží? tážete se. 29.
ledna 1853 psal mi Velectěný Pan Peřina jak nasleduje: „Rukopis
Váš, jedným z Vyšehradských panu kanovníků censurovaný, právě
včera se vši chvalou konsistoři zpět poslan byl.“ Od té doby sem
o mém Dgpggtp nic neslyšel, a nerad bych se pana kanovníka tázal,
co se děje s mým synem, a zdaž jej za mého živobytí uvidim, aby
si nepomyslil, že sem nedočkavý.
Rad bych ještě jedenkrate Brno viděl —, jen to mi líto bude,
že když bych letos do Brna dojel k. p. v maji, že se na Vás jen
jedným okem dívati budu. Ja sice oběma očima se dívám, alejggpll

jew.

Zůstanelito tak až do smrti,Pán Bůhví.

Zatim ale, nežlibychom se uviděli, poroučím Vás milosti Boží
a jeho nejblahoslavenější Rodičee, abychom Vy a ja sme te milosti
došli v nebesích, ji viděti.
S políbením bratrským Váš vděčný “bratr
Vincenc.

V Miloticích po nešporach sv. Jana Zlatons.') 1854.
Donesly nám noviny Pruské zprávu, že Vaše podobizně v Vídni
se hotoví. Jakaž to čest pro Vás! a pro mne, an se se mnou pi'átelite.r

82.

Dr. Vilém Zlámal,

ředitel zvěrolékařského ústavu v Pešti, Sušilovi..

Zvěděv nahodou adressu Sušilovu, spolužáka : gymnasia kroměříž
ského, vzpomíná oněch studentských let a vypisuje svoje další studie a osudy
') 26. ledna.
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_ ve Vídni, v Italii, v Haliči sa cholery, Sedmihradsku, Temeávaru & Pešti.
Studentské plány v Kroměříži.

Pesth am 16. August 1845.

Theuerer, unvergesslicher Freund!
Aocipe collóquium gelido Nasonis ab Istroi
Bald vierundzwanzig Jahre sind es, seit wir schieden, ein un
gehcuerer Abschnitt im Leben eines Menschen! — und doch steht und
stand Dein Bild mir immer so treu vor _dem Auge meiner Seele, als
wuren wir eben jetzt erst geschieden. Wie oft sehnte ich mich nach
Dir, Wie oft schrieb ich in Gedanken bogenlange Briefe an Dich —
bis jedesmahl das verhangnissvolle Wo und Wohin? mich bannte und
die Sehnsucht verdoppeit zurůckblieb. Heute ist ein glucklicher, uher
glucklicher Tag; heute erfuhr ich Deinen Beruf, Deinen Aufenthalt
und noch sind keine 10 Minuten verdossen, dass ich das Dempfboth
verlieB, und schon sitze ich hier um — — die Ohnmacht der Worte
zu fiihien, dass keines vermógend ist das auszudrucken, was meinen
Busen fullt, was zur Mittheilung mich drangt.
Vierundzwanzig Jahreii! Wo anfangen? was schreibeu? Von
mir? Mein Gott, das weiB ich ja alles. — Fragen und tausend Fragen
sehweben vor meiner Seele; fragen nur můcht ich und gleich die
Antwort haben, kaum als ich gefragtl — Warum fund ich nicht Dich,
statt Jenem, der mir von Dir Auskunft gab? Konnte der Zufall, dieser
Knppier so mancher Welthegebenheit, statt jenem Bothen nicht noch
etwas dazuthun und Dich statt Ibm aufs Dampfboth zaubern? Doch
ich will mich beguugen, ich bin ja jetzt schon uberseiig und ein
Mehr noch zu wunschen ware Vermessenheit.
Also Ruhe, mein Herz! Denn zeichnen will ich Dir mit wenig
Umrissen den groDen Abschnitt schnell
verHossener 24 Jahre aus
meinem Leben, — Bachtig nur, denn alsogleich soll dieser Bothe auf
den Fiíigeln — ach der bleierneu Post zu Dir ňiegen und mir Antwort
bringen von Dir, theurer, wiedergefundener Freund! — Doch wirst
Du auch meines Briefes Dich freuen? WirstDu so warm ihn empfangen,
ais warm er gefuhlt wird? — Wirst Du — doch hinweg mit der Be
dňchtigkeit des streng-geprůften Mannesl Jangling will ich jetzt seyn,
mich auf die Fluren Kremsiers versetzen und mit Dir plaudern, als
wůren wir noch wie vor 24 Jahren. — Findet es in Deinem Busen
keinen Wiederhali, bekomme ich keine oder eine trockene Autwort —
— nun in Gottes Namen, so habe ich wieder einen Freund begraben.
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Nachdem mir die unphylosophische Phylosophiel) [tak] des Wiltgens'
Kopf und Herz kalt und ieer lieB, hrach ich gewaltsam die Ketten
und gieng mit Lauter nach Wien. — Kralik, Lauter und ich waren
Schicksals- und Leidensgefahrten durch ein voiles Jahr. Lauter kehrte
um, Kralik gieng zum Militar, und ich blieb — brachte mich muhsam,
aber doch durch. Nach der Phylosophie trat ich ins Josephinum ') als
Praktikant, betrieb mit Liebe und Eifer, dem ich mich gewidmet, und
ward nnter den Ersten, die als Unterurzte interim assentiert wurden,
wobei mich das Loos nach Italien traf. — Schon in Wien mit den
Vorkenntnissen der italienischen Sprache ansgerlistet, las ich mit seligem
Vergntígcn Petrarca, Dante, Alfieri Bocaccio [tak] u. s. W., von denen wir
so oft, so herrlich schwurmten, nichts mehr bedauernd, als dass ich
nicht mit Dir liber so manches plaudern, nicht Sata fitr Satz, Schůnheit
fur Schónheit mit Dir zergliedern und genieBen konnte. Zum med.
chirurg. Kurs an die Josepha-Academie einberufen, kehrte ich nach

einem leonatlichen

Aufenthalt in Italien nach Wien zanck, packte die

Museu ein und weihte meine ganze Verehrung der Góttinn Hygea[tak],
damit Sie mir einst — Brod daftír gebe. — Dass doch in dieser pro
saischen Welt Alles nur auf -—Versorgung abzielt und abzielen muss!
Meine ersten Lorbeern hrach ich in Galizien in der Cholera, 8) wohin
ich nach beendigtem Kurs als Oberfeldarzt beurdert wurde. Ich denke
mit Vergntlgen znruck, denn Hygea gab nicht bios reichlieh Brod,
sondern was viel mehr werlh, was unschtttzbar ist, Sie gab mir das
Bewusstseyn einer mit Gefahr des Lebens treu und eifrig eríullten
Pilicht, und den Lohn, so manches Menschenleben gerettet zu haben.
Nachdem die Cholera und die rnssisch-polnischen Unrnhen *) beendigt
waren, gieng ich mit dem Regiment (BonBianchi No 63) im November
1832 nach Siebenburgen, weil es da zn spncken anfing, indem Bo“
Weaselónyi seine ltolle begann. Ein Spatsiergang uber die Karpathen
im November und December bei 17—26“ Kalte ist wohl nicht sehr
einladend, wenn er aber uberstanden ist, so hat es damit auch sein
Guten. — Siebenburgens kaite, trockene Presbiterianer “) geíielen mir
dnrchaus nicht und ich stellte das Gesnch nach Wien zum Thierarsney—
') dv! nejvyuí třídy studia stí'edolkolskóho (»Logikac a aFysikac), obdobně asi
nynějlí 7. a 8. třídě gymn.
') mad. chirurg. vojenska akademie ve Vídni.
') jsi tam 1830 poprvé dostala se (přes Rusko) do Evropy.
') varlavské povstaní 1880.
') strana kalvinistů, jíl nsnůvají aa duchovní vrchnost jen pastory (presbytery)
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lehrkurs zu kommen, was ich auch erreichte, und so brachte ich die
Schuliahre 1833/4 und 1834/5 in Wien recht angenehm zu.
Mit Kenntnissen bereichert ging ich nach 'l'emesvár, wo ich die
Stelle eines GarnisonsChefarztes bekleidete, und wo ich bis 1838 blieh,
in welchem Jahre ich ohne Protektion und ohne Geld — zu meinem
gróůten Erstaunen — die Landes—Veterinttr's Stelle. von Ungern erhielt.
Diesen neuen Abschnitt meines Lebens zu beschreiben lasse ich auf ein
andersmahl. Ich betrnt einen ganz neuen Boden, den des ungarischen Be
amten, munte das seit 12 Jahren nicht gehórte und nicht gesprochene Latein
hervorsuchen, um Relationen zu maehen, und hier erst, Bruder, ssh ich,
daB ich meine Zeit im Gymnasia nicht ganz verlor, und daB wir au
den ausgezeichneten Schulern gehórten, denn mit leichter Muhe fand
ich mich in die Copia verborum, Wahl-end ich von der Grammatik.
und Syntax nur sehr wenig vermiBte. Kanm ein wenig ins Geleis
gekommen, wurde im Landtag 1839 das Gesetz gebracht: „DaB jeder
ungarische Dicnstbeamte ungarisch sprechen und amtieren musse.“
Doch hier wars umsonst zu verweilen, um Dir meine Lage zl
sohildern, denn Du bust nicht ungarisch gelernt — und Dn wttrdest also—
alle meine Beschwerden nicht verstehen und fur ubertrieben Enden.
Zudem, daB ich nirgends noch unter die Letzten gehóren wollte, kam—
nech der Umstand, dali ich mir fest vornahm, der Erste meines Faches

in Ungarn zu werden, und hiezu gehórto vollkommene

Kenntniss

der ungarischen Sprache. Der Professor der Thierheilkunde und Director
des k. ung. Thierarztinstituts starb gerade, als ich mit der GróBe, ja
Riesenhaftigkeit meiner Aufgabe bekannt wurde und als ich gerade.
anňng, am Erfolge zu verzweifeln. Diese Cattastrophe[tak], das Ziel“
meines Lebens uunerreichbar o. vielmehr erledigt zu sehen, spornte alle
Kraft in mir auf und im October 1841 hielt ich meinen ersten Vor
trag in ungarischer Sprache als Supplent, bestand den Concurs in
deutch-ungariseher u. lateiniseher Sprache und trotz allerlei Kabsllen [tak]
u. s. w. wurde ich am 24. November 1843 als wirklichor Professor der
Thierheilkunde und Director dos lr. ung. Thierarzneyinstituts beeidet.
Und so were ich endlich post varies casus post tot discrimina rerum
endlich"lm Hafen.
17. August.
Nun noch eines, und das sehr was Wichtiges! Seit dem Jahre
1831, als ieh meine Studienrolle endote, wtthlte ich mir eine Lebens
geftlhrtin, und nach 14 Jahren habe ich es noch keinen Augenblick
bedauert, dass ich es gethan. Mein liebes, gates, braves Weib theilte

ll'ZB

treu u. redlich alles Gute u. Widerwártige des menschlichen Lebens,
u. oft war es i_hre stille Ergebnng in ao manches Bittere, die mich sur
'Thatkraft anapornte, um unser Loos zu verbessern, oft wieder directe
Aufmunterung zur Auadauer, um zum Ziele zu gelangen —-ein groBer
'Theil des Verdienstee, daB ich mein Ziel erreicht, gebuhrt meinem
braven Weib, denn allein stehend, o. an ein nicht der hůchsten Achtnng
werthes Geschdpf gebnnden, ware ich vielleicht auf der ersten Stufe
stehen geblieben, und zwar um ao mehr, als es mir in physischer
Hinsieht immer gut gegangen. — Meine Familie besteht ano 6 Kindern,
wovon 4 Knaben und 2 Mudchen, wuren alle am Leben geblieben, so
bitte ich sebou 11 Kinder.
Meine Erholnngsstunden sind theils kleinen Schriftstellereyen,
"theils meiner Familia gewidmet, die mich so an sich gefeaselt huit,
dass ich nicht im Stande bin mich auf einige Wochen zu trennen,
obwohl ich eine kleine Reise von 2—3 Wochen nothwendig hatte, um
einmal des Schreibkastens und vielleicht auch der einschlágigen Ge—
danken los zn werden, und mich in den Ferien immer wieder fiir
das kommende Schuliahr zu sturken. Erat vor 3 Tagen mnchte mein
guten Weib mit allen Kindern einen kleinen Ausllug nach Waizen;
da ich wegen einigen [l] Schwerkranken mitznfahren verhindert war, eo
machte ich gestem einen kleinen Rntscher dahin auf dem Da'mpf
bothe, und nachdem ich einige gluckliche Stunden unter den Meinen
zngebracht, segelte ich gen Abend wieder nach Hause u. hier war
es, wo ich den Domherrn Baron Martenklotz[?] kennen lernte, u. durch
ihn das Schicksal aller meiner Mitšlíiler, also auch das Deinige
theurer Freund erfuhr. Wie schlug mein Herz so freudig, Dich nicht
als Kaplan o. als Pfarrer zu finden, soudem auf einem Poaten,
Deiner Talente, Deines FleiBea und Deiner Kenntnisse wtlrdig. Wie
oft denke ich zurtlck, ale Du una Deine Projekte zu Trauerspielen
!. dgl. bekannt machteat, wie oft erinnere ich mich Deiner schwar
meriachen Liebe fur die slavu'ghe Sgraehe, und aus. all dem sollte
nichts geworden sein? alles sollte vielleicht in der reichlich besetzten
Tafel eines Pfarrers zu Grande gehen'Pl' — Gott sei Dank.L Ich habe
mich nicht getauscbtl aus einem so hoffnnngsvollen Jahrgang wie ee
der nnsere war (im Vergleiche zu andern war er es auch wirklich)
ist doch Einer hervorgegangen, auf den — — — — — ———
[.sein Jahrhundert —')
gewiaa schon der literariechen Welt durch se
,) Kousek papiru vyu-ten.

m
manches Werth'volle bekannt geworden — nur ich musste bis jetzt uber
Dich in Ungewiůheit sein, der ich Deine Fortschrittc so gerne belauscht,
tiber jeden Flligelscblag Deiues Geistes mich herzlich gefreut und zu
Deinem.Ruhm so'gerne gejubelt hatte. Nebst einer kleinen Skizze
Deiner '24'Jaabre erwarte ich ein Verzeichniss Deiner litterarisehe'n'
Arbeiten (wenn Du mich nicht gleich mit, den Produkten selbst be
gltlcken willst) 'u. dann will ich auch heren, wie hald Dich ein
Dampfboth auf der blauen Donau nach Pesth in meiue Arme fulin.,
Ein Mann wie Du, unabhungig, der, wo er immerlhingeht (NB. in
den Ferien), alles mit sich nimmt, d. 11.sich'eelbst, dem es eine gilt,
ob _er hier oder dort den Museu Audience giebt, der kann doch sehr
leicht auf einige Stunden Eisenbahn u.. Dampfschiň' in An'sprnch
nehmen, um einen Freund zu besuchen, der 24 Jahre sich nach Ihm'
sohnt. Das ware ein Genuss! Das ware ein Feiertag in meiner ganzen
Familic! — Doch nu weit verirrt sich die Sehnsucht' nach Dir,"und'
ich —- — schon wieder ein wenig — —I) Am in Arm mit Dir hei
Kremsier den Teufel zu beschwóren volle Lust hatte, damit uns dieser
gute Kerl unsere Luftschlósser ausbaue. Das war doch eine . herrlich
kindische Zeit! — Wie bedauernswerth ist jener Jůngling, der in“den
17<=rund 18or Jahren nie eine Dummheit begangen u. gesprochenl _'
Ich sehe “schon dne 310 Papiei' zu Ende gehen und noch immer
branchte ich neues; es ist also gleich viel, ob ich jetzt abbreche o. ob
ich noch immer zugebe — fertig wtlrde ich doch nicht nach 14 Tagen,
u. ich will ja, dass diese Zeilen ahgehcn. Dasa Du schreibest, branch
ich nicht zu sagen — ob Du und wie Du schreibst, muss ich crwarten
und bis dahin

"

Dein trener Freund

Dr. Zlámal Wilh,
Prof. u. Direct. des Thierarzneyinstituts.
Meine Wohnung: Stationegasse Nr. 600 im Thierarineyi'nstitut. .
NB. Lantern fund ich durch meineu Neffen auf und schrieb Ihm
schon wiederholt u. so auch Er mir.
Vale!

83.

Sušil hr. Bedřichu SilvaFTaroucoviÉ)
') Kousek papiru vytrieu.
') Obyčejně pílí Turohcca (sám Sulil, jak hned uvidime). Podpis jest vbak mela
zřetelný: Tarouca.

Mocenil tento již častěji tu jmenovaný (str. 58' a j.) ian kněaem
byl aa vadal meioritních práv a výhradou důchodu (obtok v Cechach
u Olomouce aj.) a lil v Čechich noho v Brně. kde v naiatých míatnucuech
(u nynější celnice. aai dům Dorothův') měl bohatou knihovnu a cenné
sbírky umělecké, oblíbeným mdiím. (Srv. Fr. 8. at:. 200 a j.)
Liet Sulildv podaný (jakož i dam) po nějakém povoanl'ku asi do
Čech u 01.. podívá mimo amlnku o knihach Bílého : Kuldovč a o přilo
ženém dophe : Vídně účet drobných výdajů z hraběcích peněz.

Pane hrabě!
Posílám knihu, planě od p. Bllóhol) učiněné; Kuldova ještě novylla.
Jeat to plant 400.
Doatal jsem 300 d. atřlhra pro Via. Z nich již vydáno 80 ll.
stříbra a tedy 220 &. vam odeallam, ač :! haní, noanajc pacholkn
toho. Z těch 80 H. dostal
stříbra

P. Těilk') aa atravuaa atudentaMlčcoha .......
do. pro Ohórala reap. pro karance propult.

Rohror
aaplanědleúmluvy............

24 ti.

. . . . . . . 10 H.

. 10&.

Student
Ivančický
.................

P. Tččlkpro lovcedlekcnta . . . . ......

9H.

. . . 2111.

a krom toho na nově dělané boty nebo na pcdiívaúó dal
') Bill napeal tuto brtovuou rýmovdku o jakemal sporu hrablta a domovnlcl:
K vune tomto bab!
Promlouva pan hrabě,
Tůmul milá nlnka,
Hrabě Sylva-Tarouca.

Važím mnohem více
Net kněh na tiaice
Co jete eobč ehromadll,
Celý dům mně načadll.

Ach co jl to praví?
Ona ak a baví.

Učinil jste lvarněl
Namlham se marně.

Vim jak co čepýří

Aby učený ten puch

nl—oha il paul
PH takove aanl,
Jakou vy jltc napořád
Nemohu jl bydlet rld'c

Na ta baby alova
Dnu hrabltova
Zabrala ae do plluů,
Stavět palác na ranu.

Jako anjlc v mm.

Pfahl hubit mojichmuch.

.Cole? ja jacm aanl?

Aj. jil tamto atol!

JI ]aem vand paní,

Nový palic dvojí.

vuučjlí nel ktori : dam,

Ach jat to jen pfhtlnck

Centů pit ][ vlhu mam.

Z hraběbov'ýoh myllenek.

K tomu llluatrovanl pot-lehl, jeho! pan redaktor adm provésti rad, jak nejlepe umi.
') Jana. tahdy kaplana v Židlochovicích.
') Joeel, tehdy kaplan v Brně 11av. latí Magd.

. ...e-eeoooooeo..5ň.'

jsem ievcovi skrze p. Tělíke či raděj Tčllkovi pro ševce
ještě

. . . .

.

z čehop.Tělíkpočetuloží;. ............

79fl.

ještě 1 H. ryneký jest za mnou, jeji Vím hned el přijdete dot-učím.
Peníze jsou 2. stovky . 4. pětky. P. Knlivode') není dome . tedy
až jindy Vám pošlu klíček.
'

Poeíltm Vim i to paní | Vídně, aby jm [hk] jemu mohl p-Lti,
že jete paním obdržel.
V lpěohu.

V“

upřímný a oddaný

Fr. Sulil.
V Brně d. 9teho Juli 1845.

84.
Sušil Taroucovi.
Onemuje úmrtí nrchivdl-e Bočka (erv. str. 381) . “dd

by přijel pb

nnl po Mm knihovnu.
Na spěch.

Pen."an
Smutnou nevinu ocenuji,

le p. Boček urchivtr envoveký dnes

the lalóho ledne umřel. Bylo by lllld dobře, dojeti do Brna a mlu
vi“ o tom co vdovou po něm, že vezmete knihy vlecky & všecky
mince monveké po něm.

V“ eluhe
F_r. Sušil.

V Brně 13. ledna 1847.

85.

Sulil Tuoucovi.
Zm o doporučení Štulcovn životopisu nv. Cyrilla . Methoděje u arci—
biskupa Fůratenberga. Mieeie jemiců v Brně. Tibor-kého dar gymnuilm.
Honorář za práce pro Dědictví C. M.
') pozděj" opet njhndlký,

tehdy proto-or tllo-ollekůhoúnavu v Brnl.

..

Pane Hrabě!
„Drahý Břítelil . . . . '.

Jak víte,. věnovali jsme knihu p. Štulco'vu Zivot sv. Cyrilla
a. Methodist) nejdůat. knížetiarcibiskupu Olomouckěmu a onehdy dne
18. zaslána pokorná prosba a spolu skvostný-výtisk spisu toho do
Olomouce.,Jest se ale obávali, že by odpověď dlouho nepřišla, a předce
všecko na tom záleží, abychm brzy knihu tu rozeslali. Protož'prosím
račte — an jistě do Olomouce častěji pojedete — o to péči vésti,
aby věc ta záhy ukončena byla. Snažně a snažně o to prosíme, celý
Výbor Dědictví a doufáme tím spíše účinně přlmluvy Vašnostiny,
poněvadž se i Vámi co členem výboru honosíme, ano, poněvadž
veškero. Dědictví Vám nejvíce povinno.
Jesuité s velikým prospěchem u sv. Jakoba káží „třikráte za den
skrze dva týdne. Jsou tu tři pp. Kobler, Klinkowstróm, Schmude;
nejlépe líbí se Schmude.
*
Co jsme při schůzi výhorové ujednali a strany

Dědictví, Vám
jistě známo z Hlasu jednoty; není toho mnoho; p. Fáborský ') podělil
gymnasia jedním výtlakem našich kněh za svůj honorár. Povšechně
přijat návrh, aby 10 ti. na arch dávalo se honoráru tomu, kdož žádati
bude.
Ku konci opětuji prosbu výboru, abyste sobě nestížil vážili cestu
do Olomouce aneb písemně obrátiti se na kancléře anebo někoho
jiného, kdož by tu prospěti mohl. S tím ostávám ve vší úctě a plné
.vážnosti

'

'
Váš přítel & ctitel .

. ' -

Fr. Sušil.

V Brně d. 28. ()kt. 856.



Uznáteli za hodno, račte úctu všestraně vyříditi ode mne.

86.

Sušil Taroucovi.
Blahopřání k narozeninám. Opětovná žádost, zakročiti v Olomouci
stran spisu Štulcovn. Dědictví C. M. obdařeno z Říma odpustky. Němec
hr. Bukuvky. Pobyt přes zimu v Čechách.
') podíl Dědictví C. N. na r. 1857.

') Brv. str. Hl.)

Pane Hrabě !
Drahý Příteli !
Zlobiti trochu neškodí, ano prý i zdravo bývá. Tudy já se toho“
drže jménem v_šechpřátel Vám ke dni narozenin Vašich přeji a srdečně
želám na Všedobrém Pánu Bohu všecko to dobre, čeho Vám nejupřímějši=
přátelé žádati mohou. Vím, že na věc tu nedržíte ano i se zlobíte,
aspoň jste se zlobil, když Vám s přáním přišel. Leč v tom jsem se
již opatřil nadeslanou &předchozí poznámkou, že totižte někoho trochu
zlobiti neškodí. Toliko tedy prosím, aby zlobení Va'še vysokého stupně
nedosahovala; ha nemělo by ho ani býti, poněvadž pro dobrou vůli
nespravedlivo nevražiti na. někoho.

Ejhle to první a hlavni příčina, proč píči. Přijmětež s tou voli
dobrou, z jskéž vyšlo přání to. Ale přijničtež také tuto prosbu, kterou
na Vás skládám po druhé již. Z Olomouce ještě nás nedošla odpověď,
pfijmeli p. arcibiskup dedicaci. Protož prosím Vás, drahý “p. hrabě,
najeďte do Olomouce a vypravte tam věc tu. Neoddálujte dlouho; čus
uvrchovaný jest. Smímli se nadáti, že to jistě vyplníte, tu žádost nejen
moji, ale celeho Dědictví, ba celého národu, poněvadž všecko již knihu
tu odolává, knihu p. Šinkovu, sv. Cyrilla a Meth. život.
'
2 Řím. jíl nám pHIlo právě včera 7. dec., že plnomocnými

*“

ohyllouo jest nale Dědictví' ten způsob, jak Dědictví

cv.Jm ' Prue.

BIM. lo co p. l..-sun llukuvkymu lepe vede. Navštívil ho
' Doloplntcb p. pruolut Burobrnencký; měl velkou radost nad tím,
ale “ti vlní, kdy! ullel apolu p. Křížkovského.') Mně jest ho velice
mo. lo tukového nellčlti se mu dostati muselo. Račte ho navštíviti
v neumel jeho; ovlem snad se to již stalo.
Doufám h P. Bohu, že jste zdráv a že také mladičká-hraběnčinka
ldráu; Bůh to dej. Ze do Brna nepřijdete zimy této, mií'sím z jedné
many chváliti; ze strany druhé postrádám : pohřešnji nejvíce já
v dlouhých večerech nepřítomnosti Vaší bolestně.

:

S tím se Vám a Vašnostiným přeuctivě poroučeje' ostávám
Váš přítel & ctitel

Fr. Sušil.
V Brně d. 8. deceb. 856.
') Pavlu K., člena klášteru augustininnského na St. Brně (1820—1885). Zmíněný
pmelát byl Cyrill Kapp (1792—1867).
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87.
Sušil Taroncovi.
Oznamuje, žeTěšík, fara- a děkan (okr. školdosome) v Nosislavi (srv.
str. 130), stal se školním radou (ěkoldozorcem moravským). Židi otlzati se
olomouckého kancléře Kónigsbrunnn, možno—li proti censurním výnosům
brněnské konzistoře stran vhodnosti knih Dědictví C. M. prlvni cestou se bríniti.

Vysokorodý Pane Hrabě!
Drahý Přítelil
Nemohu neoanúmiti Vám, že 1). Těšík stal se školní radou; a
sice jak si můžete mysleti působením Rajhradakóho p. prelataJ) Věc to
neočekávaná, poněvadž p. Těšlk ani v návrhu nebyl, něbrž al. kon
sistoř mermomocí jen o p. Deabisa ') ctěla.
Prosím račte se při evé<m> v Olomoucipobytu otiuti p. barona
Kůnigsbrunna co dokonalého znatele prav církevních, může-li ae ním
od sl. konsistoře zakazati, abychom vydali spis ten, o němž sami oui
praví, že v něm nic proti učení církve není, pod tou závadou Ea
eignet sich nicht fůr unser Volk. Vůbec o mezech censnry církevní
a o mezech s. konsistoře a práva jejího na společnou naši kněh
vydavatelskou ') bych se rád a dokonale [l] poučil, abychom v marné
boje se nevydávali. Dostali jsme, co Vy rščíte : Brna býti, dvou dopiaův
od slavně konsistoře, kdež se nam vytýká, že jsme pro lid poaud ni
čeho těměll nevydali, a že jsme brali ohled jenom na vndělance. To
se v obojím přípieu stava. 0 p. Bílého hiatorii: ganz kitchlicb, aber
es eignet sich nicht furs Volk und ist fur duselbe uuvenmndlich.
Indesaen kann ea doch dem Drucke ubergeben werden. Všichni ! vý
boru velice se nad tím počínáním horší a mnozi radí, abychom brůnili

se. Ale tu potřeba všecko dokonale

znáti. Kdyby nějaké meno

grafie stávalo Uber kirchliche Bucherzensur a Uber kil-chl. Vereine,
ozvlaště [tak] co Bílcher či Schrií'ten se týká.
Braoli se těšiti můžeme z Vašeho příchodu?
Ode všech úctu ozvláštní.
S úctou ozvláštní tolikéž
Vůš přítel & ctitel

Fr. Sušil.
V Brně d. 27. apt. 868.
') Kalivody.
') býv. prot. theol. a spiritnll alumnštu, tehdy far“ u av. Maří Magal. v Brně.
') Dědictví C. H.
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88.

Tarouca Suěilovi.
Odpovídá stran brněnské censury (viz předešlý list).
Pravopiu docela chybný. Na pí'. udítek listu: Pňda : Holomouce dom nalesl
sem vsle mili psaní a bilo mne velmí lito... lhostěnicb (lhostejnýcb) atd.

V 000th

d. 3. Maje 1858.

Drahý příteli!
Přijde s Holomouče domů nalel jsem Vaše milé psaní a bylo mi
velmi líto, že jsem je nedostal o'den dříve, poněvadž jsem s Kónigs—
brunnem o rozličných věcech dílem lhostejných mluvil a raději vali
saleěitost vyjednat mohl.
Usnaje[l] důležitost této věci hned jsem zase do Holomouce ke
Kóuigsbrunnovi <jel>. On ale neznal žádné speciální zůkony, nebot oni
se v praxi jen držejí starého zvyku a při censuře jen hledí, aby
v knihtoh nic proti víře a mravům nebylo a kdyby kniha sebe hloupějěí
byla, piece dovolení k tisku dostane. Aby ale Vaši žadost vyplnil,
hledal v roallěnýcb starých ěknrech, jak v Schmalsgrubera [l], Reiň'en
atula a jiných, ale vlude o právech biskupské censury ee týkajících

se Huh

].

vloobooně; si nalel ve spisech Ferarial) vysvětlení za

kon. aneb pravidel pro Congregaci indíeis. Pro nás jsou dva articuli
dualitě, a sice tou ade přiloiený, jenl biskupům neobmezené pravo
diví. a druhý, ienl censuru jen tomu biskupovi připisuje, v jehož
Diecesi kniha vyjde. Protož kdyby něm v Brně překážky udělali, aneb
kdyby byly přijistě knise k obavaní, byla by lehká pomoc: nechase kniha
tato tisknouti v Praze nebo v Olomouci a tak kniha vyjde boa ohledu na
brněnské Consistorium. To se rcaulní jen proto, poněvadž Skarnitael
v Olomouci aneb Stýblo v Praze to dělají lépe a laciněji, než brněn
ltl tiskaři.
A když kniha vyjde s aprobací arcibiskupa pražského aneb olomouc—
kebo, Brňáci taky budou tak chytří, že mají knihu a dobrou.
Pro jistotu bych ale přál, aby ste se sami přeavěěili,
u Minoritů, Augustinianů & v Rejhradě mate cnnonickýcb knih dost,
tam by ste tyto Regulus Congregationis indiois našli.
V nynějěÍm padu knih'y Bílebo se týkajícím nenalěaam žadnou
pHěinu, aby kniha by nevy'ěla,neb biskup praví dessen ungeachtet kan[l]
') Schmalsgmeber, B., Ferrarls -

spis. círk. prava (18. stol.)

I'll)

dns Buch gedruekt werden a my máme dle našich pravidel také právo
nepopulární knihy vydat; všechno nemusí být pro sedláka.
Aby se nějaký krok proti Consistoři udelal, nejsem proto, niberz[!]
my musime vždy hledět, abysme s nima dobře vyšli. Kdyby věčina
to ale žádala, že by se dala nějaká odpověd 1)
89.
Tarouca Sušilovi.
S bojiště rakouskoitalského, kam T. se přihlásil za vojenského duchov
ního správce, z nemocnice veronské stěžuje si, že mu nikdo z Brna ne

píše, žádá o knihy Dědictví C. M. pro nemocné vojáky.
Pravopis pro zběžné psani místy chybný na. př. hiesige : hidgen, wenn n wen a j. _

Veron den 29. November 1859.

Lieber Freund!
Obwohl ich schon viele Briefe nach Brunn geschrieben habe,
habe ich doch bis jetzt von dort nicht eine Zeile erhalten, so dal) ich
in volliger UnkenntniB bin, was dort vorgeht. Besonders verdrieBt mich,
daB ich von Tesik') nichts erfahren kann, da er meine Angelegenheiten :
zu besorgen ubernommen hat, und ich fůrehte daher, daB etwas ver-.
saumt werden konnte, da er sich wie es sobeint nm nichts kummert;
wenn er dieB wollte, hatte er diese Angelegenheit nicht ubernehmen
sollen. Von ihrer bewuhrten Freundscbaft erwarte ich aber, daB Sie
mich nicht wie die ubrigeh im Stiche laBen und mir antworten werden.
Was meine hiesige Lage betrifft, ware ich ganz'zufrieden, wenn nicht
die beswndige UngewiBheit wegen der Auflósnng des Spitals ware.
Heut kommt eine Verordnung, morgen wird sie wiederrnffen [tak].
und so gelnt cs bestundig. Vor einigen 'lagen kam der Befebl, dell.
dne lte Fcldspital und das 1. Aufnahme Spital bleiben soll und die-í
andern aufgelóst werden. Heute babe ich aber mit einem Geistlichen
des 17. Feldspital gesprochen, weleher mir sagte, daB die Auflosung '
sistirt sei. Dn wir die Kranken von dort ubernehmen sollen, wird sich
bald zeigen, ob es wahr ist.
In allen hiesigen Spitalern, das heiBt jenen, welche permanent
sind, bestehen kleine Bibliotheken fur dielKranken, aber fůr die An
sehaffnng ist nicbts bewilligt, es bleibt daher die Suche dem Eifer des
') List neúplný.
') Tělík.
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iedesmahligen Geistlichen uber, welcher die Bneher aus seinem
kargen Lohne kaufen oder durch Betteln herbeischaň'en muB. Da aber
die Geistlichen des hiesigen und des Mantuaner Garnisons-Spituls znfůllig
Ungern sind, stehen sie naturlioh mit ihrem Vsterland am meisten in
Verbindung und werden vom St. Stephens-Verein') reiehlich unter-statut,
hingegen fehlt es an bóhmischen Bachern. Ich ereuche daher unser
Dedictwy [!] diese Spitaler betheilen zu wollen. Ich glanbe mich zu er
innern, daB uber diesen Gegenstand im Allgemeinen ein BeschluB vor
liegt und dan daher die Spituler von Mantna und Verona als
Mitglieder ohne Zahlnng anfgenommen werden kónnten. Sollte dieli
aber nicht der Fall sein, bitte ich die Sache im kleineren Vyber [i] zur
Sprache zu bringen. Wollen die Herren fur mein Spital aneb ein
Exemplar zuerkennen, ware es sehr frenndlich. Die Buchertwerden int
Felle der Auflósnng mit den ubrigen, welche schon vorhanden sind,
nn eine der permanenten Filialen der Garnisons-Spituler ttbergeben werden .
Falls die Sache durchgeht, bitte ich die Bucher im Wege des Buch
handels an die Buehbandlnng Hemann Munster in Verona zu senden,
welche Bnohhandlung dnnn das weitere besorgen wird. Vor der Hand
wire ee hinreiehend, wenn die Sache prinzipiel ansgesproehen sein
wird, die Orto, die su betheilen wuren, wurden sich dann ňnden. So
vln du Spital von Peschiers der Betheilung worth, da es immer uberfullt
let nad "ei Drlulieil unserer Krsnken von dort herkommen, lanter
threr und Bahnen. ln diesem Noste sind Fieber, Dysenterie, Gelb
eueht nnd Wessersneht an der 'l'sgesordnung. Die Hulfte der in meinem
Spital Gestorhenen stsrben en Dysenterie, die ubrigen an Typhns und
Longen-nalil, diese letzteren waren im November fast ausschlieBlich.
Deftlr het der Typhus fast gans aufgehórt. lm Typhus-Zimmer sind
jetzt nur mehr 3 Kranke, alle andern Reconvaleseenten oder todte.
Meine Herrn Collegen Calvinischer nnd Lntheriseher Confession ver
teilen Bibeln in groBer Zehl, da sie diese umsonst bekommen, ist ee
ihnen daher sehr leieht.
Soeben ale ich dieB sehreibe, habe ich endlích einen Brief von
Telik bekommen, ans welehern ich ersehe, daB alles in Ordnung ist
und ich nichts sn befurehten habe. Leben Sie wohl und sehreiben Sie
hald. Meine hemiichen GruBe an alle Bekannten. DnB Šmidek so
viel zn leiden hatte, tnt mir sehr leid. Mit aller Hochachtung

Ihr getrener Freund
,
.) podobný nsllni Dědictvím, ovlem meďsrský.

Tarouca.
10
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Tarouca Sušilovi.
Žádaný cestopis nemůže psáti česky. jelikož prý není českého názvo
sloví pro obory umělecké. "Záměry pro další cesty po Italii. Nesnáze peněžní.
Drobn05ti brněnské.
Pravopll docela chybný. Ponechány tu jenom některé zvláštnosti.

Florencie 10. února 1865.

Drahý Přítelil
V tomto psaní Vám píšu česky, at to vypadne jak chce. Jest to
opovážlivost, neb jsem již tak dlouho ode vlasti vzdálen, a jsou na
konci tohoto měsíce právě dvě léta, že jsem poslední slova česká
slyšel, a nemaje ani gramatiky ani slovníka, jde to dosti zdlouha
a chatrně. Poněvadž vždy zápasím slovama, trpí při tom myšlenky,
a vcelku to vypadá nemotorně. Proto prosím Vás vemte zavděk
s dobrou vůlí a odpustte nesčíslné chyby. Snad Vám jest psaní v české
řeči špatně spané [|] milejší') než v německé dobře, a tak špatně to přece
nebude, že by jste smyslu nerozuměl. Jestli nějaké slovo neb celou
větou[!] vyjadřiti nemohu, podám to v zavěrce německy. Pravíte, že ne
božtík pán Cato senex se naučil literas grecas a podáte mně ho za
příklad, ale tento pán Cato měl bez pochyby lepší palicu pro řeči
než já. Všeho [l] se spíše naučím než řeči, to vidím taky při Italianskym.
Chcete, abych sepsal můj cestopis česky, ovšem jest to má nejvěčí
touha, ale jestli to dovedu, jest jiná otázka. Předmět, to jest krásné
umění ve Vlaších, by byl také pro dokonalého Slovana těžký skrze
terminologie [!], která v české řeči vyvinutá ještě není, jesto sotvá 50 let,
co ji Němci v jejich řeči utvořili. Než se dá o tom něco psáti, by
bylo potřeby sestaviti knihu jak byla Sulzer'ova Theorie der schonen
Kunste, která a Němců proklestila dráhu. Jesto reální a vocabularní
slovník, věčím dílem vzato : francouskó Eneyklopaedie ode Dalambera
a Diderota. Gothě se častěj odvolá ve své italienischen Reise na ni,
a uzná ji za dobrou, ačkoli mu nestačí, tím méně by stačila pro náš
věk. Jednak jsou pojmy a náhledy docela jiné, jednak se velice roz
šířil obzor. Tehdáž se nic nevědělo o Byzantinskóho a Gothického
umění. Pan Gotha se podívá s velikým ohlíbením na říceniny chrámu
Venuše v Assisi, ale chodi mimo chrámu svatého Františka, on nechce
') O tom, jak Sulil pisatele do češtiny nutil, srv. F. 8. str. 848.
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o tém Machwerk des íinsteren Mittelalters nic věděti. Bylo to v roku
1786. Kdyby pan Góthe by udělal tu cestu nyní, a někdo by o této
budově by tak soudil jak on sám těchdáž, by ho jistě měl za nejvěčího
barbara, a to vším právem, neb stavba 8. malba jest při té budově
výtečná, a patří k nejdůležitějším ve světě. Zásluhu, že se středověké
umění ve Vlaších přivádilo k uznání, patří Němcům, dílem umělcům
tak nazývané romantické školy (jenž jde paralelně z romantické poesie),
to jest Schnorr, Cornelius, Koch, Fůrich, Veit, Schadow, Overbeck
a t. d., dílem učencům; začátek se udělal v začátku našeho století,
s časopisem Kunstblatt, jeste pro všechny věky důležitý Archiv pro
děje umění. Samém čassu cestoval německý Baron Rumohr v Italii
a proštoural všechny Archivy v zemi, obzvláště pro nejstarší dobu, to
jest 13. a 14. století, důležité archivy v Pise, Florencii a Umbrických
městech, obzvláště Perugia a Urbino, všechna jiná. místa, jako Řím
(skrze meškaní papežů v Avignonu), Benátky, Bologna, Milan a Napoli
sjou [!]odvisla od Florencie ». Umbrie a dosahnou těperv pozděj důležitost
(v 15 a 16 století). Pan z Rumohru vydal své výrobky 1827 pod titulem
ltalieuische Forschungen 3 díly v B“. A to jest zaklad kritického
dějepisu pro všechny věky. V jeho stopacli kráčel 1835 Dr. Fórster
. Mnichova, malí! a stavitel, nyní nejvěěí učenec v tom obzoru[l].
(Před několika dni jsem ae s ním osobně seznámil) Tento příklad
abndil ltaliany Marohoae Selvatico, malíř Mich. Ridolfo Lucca, Con
servator a Prof., March. Roberto d Azeglio (bratr výtečného muže
Massimo, jenž jest v jedné osobě nejvýtečnější žijící malíř krajin
(v Italii), spisovatel románů a politických věcí, jenž vyznamenal se
jako bojovník v bitvě u Vicenzy a byl ministrem piemonteským.
Starec jest teď podesta v Miláně a žeď [!] Manžoniho, Padre Marcbesi,
dominikán v Turíně, Pf. Bonaini v Pise, Prf. Milanesi zde. Konečně
se všechny tyto síly spojily a vydaly Vasariho Životy umělců ze 16. sto
letí (první zaklad historický, ale velmi nekritický), s obšírnými pozname
nšními, v kterých taky prace Rumohra, Fórstera, Sohorn, ne Schnorr,
Gaye a jiných použity jsou, posavad 16 dílů 80.
Ale pravě pozoruji, že mně péro uteklo a že“ jsem s cesty
zbloudil. Chtěl jsem mluviti o Terminologie [!]. Co se týká realní stránky
této knihy, bych si troufal ji vyvést, neni to těžké, neb podobných
slovníků jest nyní hojnost v řeči německé, francouské, italské a ang
lickě, a všechny tyto řeči rozumím dost pro ten účel. Poslední řeč
t. j. anglickou jsem se naučil na cestě tolik, že čítam knihy umění
se týkající s pomocí slovnika dosti běžně. Knihy velmi praktické tohoto
10'l

10
naroda pro cestovatele mne k tomu přivedly, že jsem se toho naučil.
Jak víte, jest tato řeč k rozumění velmi lehke., jinak k mluvení,
o tom nemam ani pojem. To by byla. práce, když se navržtím, velký
potřebný aparat se nedt na cestě použiti aniž jest to potřeby' pro mne.
Filologickou stránku by musela převzít celá společnost, a. vydání
pražské Museum jakožto akademie řeči. Ja bych chtěl mít jen
jeden silný díl v 40 neb regal 8“ s mnohými dřevotisky dobrými
v textu. Všechna slova, jenž se obyčejně ve všech řečech užlvují
a z latiny neb greokě řeěi pochhejí a se větším dílem stavitelství
tícají, jak architrav, capitel, abacus a t. d. neb středověké viala neb
ňžle atd. Tak sochařství se týkající, jak plinta (tabule, na nichž
stojí socha) by se všechna podržela, jen nová slova, věčím dílem
francouska a se malířství týkající jako nuance by se změnila. Tcprv
když tato kniha by bj la hotova, by se mohlo mysleli na cestopis ve
Vlaělch v české řeči neb dějepis umění. Na cestopisu pracuji pilně,
to se rozumí v německé řeči. Poněvaě živost pojemu a vniku (die
Lebbaftigkeit der Eindrucke) se nedá později navržtiti, jest to po
třeby, aby se hned psalo (die Sache behalt das Geprlge der Friscbc
und Lebendigkeit), všechno, co se ale týka učenosti, se může dle pf)
třeby-pozděj přidat. Můj plán v tom ohledn jest, aby ta kniha držela
střed mezi obyčejným cestopisem a mezi periegetickou rnkovětí (Reise
handbuch :. B. Fórater, Burckhardt, Passavant u. s. w.) Cestopisy jsou
větlím dílem plédky 1) a zvrchu (seicht und oberíiítcblich) a jejich účel jest
více zabava než ponaučení, rukověti naopak jsou učené, ale suchopůrné
(trockene Wegvveiser, grtíndlich und langweilig). Tyto dvě stranky
bych rad spojil, ale tak, aby uěenost neudusila příjemnost, poslední by
byl hlavní účel. Kde by bylo více učenosti třeba, bych to nedal do
kontextu, nýbrž do noticky. Hlavní věc by byly obrany. Obral paví
s jedním pohledem více než 100 listů textu. Pro rozmanitost bych rad
mimo kladl (einschalten) popadní krasne italské přírody, aahrady a t. d.
A vynasnažím se, aby to vypadlo tak živě a graficky, jak možna. Jsou
to ale pia deaideria. Bůh ví, co z toho vyvedu. Duch povolný jeet,
plet (Fleisob) ale slabí. Video bona proboque, deteriora sequor. Krom
toho studuji národní dějepis a literární Italianů, ale posavade jsem

v tom ohledu nic nepsal, k tomu by bylo taky čas, kdyžse navrttím,
núr-dní dějepis dosti dobře již anam, méně litertrní. Co se týká nů
rodního, bych si taky troufal knihu vyvect, jen zběhlost v řeči
') plýlké; zde i "nulu-"IC“jin-li,- |-—:l|u illo mluvy hanácké (Mel:účel

a j.)
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schází. Dáli Pán Bůh, taky to provedu, ohledem řeči bych Vám, to
jest nejen Vali osobě, ale všechněm přátelům solidárně, bych rád
udělal návrh, to jest Vám osobně, Prf. Pmcháskovi, Šmldkovi, Wur
movi, Msrěovskému 1), Heskovi (nevim, jak se píše '). Já bych nejméně
každých čtrnáct dní ns Vás, Pane Profesor, peal, ale ten list by byl
pro všechny, a kdo by měl právě k tomu chuti a. času, by mně odpo
věděl, a mne učinil ponorlivě [l] na chyby v mém puni. By bylo to dle
duchu čssu dělení práce (Theilung der Arbeit) n na jednoho to by
přišlo řidko. Aby korekturu by byla skrátka, bych psel . chemickým
inkouetem : bych psani ') mašinou votiskl, jde to velmi lehce (mit der Copir
meschine), potom potřebuje pán korektor jen řict: ne stránce 1 v řádce
7 slovo neb sada neb věta s t. d. Rád bych byl, kdyby mně někdo
s těch pánů odpověděl, jestli jste s tim dorozumění neb ne. Tuky
bych potřeboval gramatiku & slovnik, páni profeeeoři Prechdnkn neb
Šmidek mohou nejlépe poaouditi, co by se pro mne hodilo. Potom
zsproslm p. Murěovskěho v mém listu na něho, aby tyto knihy pro
mne obstaral.
Na ty kodexy ve vatikánské bibliothece, o nichž jete mně psáti
ráčil, jistě nezapomenu, ale jste se obrátil na špatného komisionáře, nn
dobrě vůli neechánl, ale na učenosti, pokucim se s uvidime, co vyvedu.
Glegolieu dosti dobře snámJ)
m- e tim něco se lubem, ele nevim, jestli se to pod-rl, o tom
jednou budoucně, eě věc dozraje e se ukáěe, co na tom. (Přál bych,
kdyby někdo, ns koho páni, neni nos do nejho strčel.') nf.na e těma háksms
hlavu láme) Musim Váo tuky seprosit, abyste měl trpělivost ekrle ony
vetikánekě codexy, do Řims tak brno nepřijdu, poněvndě jeětě se ně
jnky čas ve Florencii zadržim, později půjdu ale nejprve do Nepoli,
Sicílie n Malty, potom teprve přijdu do Řims, kde delli čen nhtsti
hodlám. Ns spáteěnl cestě nsvětivim opět věeehne miste, kde eem byl,
a taky ons, jeni jsem prve vynechal, k. p. Modena, Turin, Ferrero.
V Benátkách taky lůstsuu delši čus. Z toho lse viděti, ěe ee tak brno
do vlasti nenevrátim. Krom účelu cesty má to ještě druhou příčinu.
Stav mych peněžitých záležitosti jest Vám znám, že povinen jsem velké
.) Whrm Ign. (1826—1011), duch. rprávce v Ochrnuovně; ll. hd. ústavu
hluchoněmých.
') míněn asi Dr. Fr. Holek, prof. theologie v Brně.
') psáno: spáni, jeko dříve sjou m. jsou.
*) psáno glngolicll
') neerosumitelně; lnsd: aby někdo, ns koho páni připadnou, noc do toho strčil
a těmi háky (glegolekými).. .
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sumy platiti a protož spořiti musím, abych s tím jednou do konce přišel.
Krom platu ]: Dědictví mám ještě raihradský dluh a fundaci v Ochra
nitelně. S těmi dvouma 1)prvními, to jest Dědictví a Raihrad jsem myslel,
že je letos odplacím a co se mne týká., jsem to dle předsevzetí vy
konal. Uspořil jsem nejen tyto dvě sumy, ale ještě něco zůstane
pro mne.
Ke konci roku se ale ukázalo, jak Vám ze psaní mého bratra 2)
vědomo bude, že důchody z panství to nevynáší a že ja, a ti, kterým
platiti mam, trpělivost míti musejí. Díky Bohu, jsou ty platy tak, že
skrze ně k soudu pohouěn nebudu, a doufám, že ty zlé časy se po
lepší a že to, co jsem letos s tím zmeškal, budoucně vynahradím, ale
přece ztratím s tím rok. Dokud zůstanu zde v Italii, lehčej spořiti
můžu než doma, neb zde všechno jest cizí a neberu žádný podíl
(nehme keinen Antheil an den fremden Angelegenheiten), jinak jest to
doma, tam všechno mne zajímá, a přijdou všelijaké věci, kterým vy
hýbati nemohu; když jsem vzdšleu, lidé na mne zapomenou a dají
mně pokoj. Proto nechci se navrátiti, než všechno aneb větší díl
oplacen jest. S[tak] toho vidíte, že sám nevím, kdy zase dom přijdu,
neb nejsem v tom ohledu v mém jednání svobodné (ich kann mich nicht
frei nach meiner Absicht bewegen), nýbrž ') jsem vázán hospodářstvím
mého bratra. Že tam odsud to, co mně patří, v čas nedostanu, ne
mohu bráti za zlé, neb není to následek nedbalosti, nýbrž *) všeobecně
nouze v zemi vůbec. Když všichni 5) trpějí, nemohu žadati, abych sám
s toho sproštěn byl.
Děkuji Vám za ty věci, jenž Jste knihám přidal, jsem se z nich
všelicos zdověděl. Jen ta Brochurka dramatická. se mně nelíbí, jest
velmi sprostá. a beze všeho vtipu. Taková. věc se může provést v užším
kruhů dobrých přátelil, ale pro veřejnost se nehodí. Dělá. to čtenář
skému spolku jen hanbuJ') Wau Wau 7) naopak se mně líbí. Viděl jsem
z něho patrně, jak dlouho ode vlasti vzdálen jsem, o věci, často vtipu,
ačkoli je rozumím & je za podařilé uznati musím, přece tak málo vím,
kam cílejí, jak kdyby se ne Brna ale Timbuktu týkaly. Illustrace není
') d voma přetrhne.
') majiu-le (Nech

') psáno: nibf
.)
')
')
7

nyllí'
psino, jak velmi často: hechny.
snml lllncrův .Kvas knihe \'ondryc?
satirický půlměsíčník směru českého německy psaný, red. Karl Fieiumich.
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špatná, naopak myslím, že jest lepil než u pražských Humoristických listů,
a převyšejí daleko českého illustr. Časopisu (jmeno sem zapoměl).
Poněvadž Wan Wau docela nerozumim, taky nemůžu poznati, jakou
barvu má, tolik vidím, že jest oposičnl proti Ministerium a městské radě.
Že D'Elvert již není měšťanostou, nýbrž') Skene. Tu osobu docela
neznám, ale mne zajímá. jen vědouce, že jest. velky přítel Wurmův.
Myslim, že jest Wan Wan vydán od národní strany a by bylo to
dobrá myšlenka, polemického časopisu v řeči protivníků peati, tak jsou
nuceni si ho všimnouti. Co se stalo s Pátkem? Sohnlkalender *)jest podařily.
Velkou radost mám nad spisem Brandlovým, by bylo k přání, aby
brzo ve vydani Žerotínových spisů pokračoval.
Tímto chci dokončit a opakuji prosbu mon, aby jste nesčiselnó
chyby prominul. Mám na jednou pamatovat na pravopis, hledati v hlavě
slova a si všimnouti konstrukcí a syntaxe, to jest přllil moc najednou
a divím se, že jsem tolik dovedl. Prosím sdělte to psani přátelům. S Bohem.
Ve vší úctě
Vaš upřímný ctitel a přítel

Fr. Hr. Tarouca.
91.

Tarouca Sulilovi.
Z důvodů peneinlch nemůže cestovati. Drahota ve Florencii. Nápisy
na středověkých obrazech. Doprava tisku poštou. Ign. _Wnrm na odchodu
(do Olomouce ?) Nové ministerstvo (Belcredi 1865 ?)
Datum opomenuto. List pán

asi 71865 po listě č. 90.

Florenz den

Lieber Freund !

Ich danke Ihnen sehr far Ihr far mich in jeder Hinsicht sehr
wehrtes [l] Schreiben. Was die Adresse betriů't, habe ich geglanbt, daB
Sie es so machen werden, wie es allgemein ublich ist, dafl man dorthin
schreibt, von wo der letzte Brief datirt war, da der betreffende Haus
herr und die Post unterrichtet werden, wohin sie die Briefe weiter
aenden sollen. Úberdiea glaube ich, wenn ich mich recht erinnere,
Maršowsky geschrieben zu haben bei der gegebenen AdreBe, namlich
') nibcl'.

9) Jana Pátku, red. normální Ukoly . spojené s ni učitelské průpravny.

l“
Florenz Montebello 18 za bleiben, bis ich weitere Nachricht

Ich bitte Sie und uberhaupt

alle Bekannten,

gebo.

welchemich mit einem

Schreiben beehren wollen, in Zukunft es auf die angegebene Weise
zu tun, Wurm werde ich gleich nach diesem Briefe schreiben. Vom
Weiterreisen ist einstweilen bei mir keine Rede, da mir dazu das
Gold fehlt. Hier lebo ich sehr wohlfeil, was auf der Reise nicht geht,
da in den Guthausern, auf welche ich dann angewiesen biu, Wohnung
und Kost wenigstens das Doppelte kosten, die Fabrgelegenheit, Trinkv
gelder uaw. nicht gerechuet. Durchschnittlich muB man daftlr mglich
8 bis 10 Gulden rechnen, wozu jetzt nur 3 Gulden hinreichen. Seit
vorigem Jahre sind hier die Preise fast um das Doppelte gestiegen,
was der groBe Verkehr und Transport der Produkte durch die neuen
Eisenbahnen hervorhringt, da sich an einem Orte nicht anhuufen kann
[tah]. Der Producent gewinnt dadurch und der Konsument verliert,
d. h. bloB in fruchtbaren Gegenden, wo hingegen alles in armeren Ge
genden, :. B. im Rómisohen durch die Zufuhr billiger wird. Viel tragen
auch die bedeutenden Erhóhungen der Steueru zum Steigen der Preise
bei. Wann ich weiter komme, werden die neuen Minister bei uns ent
acheiden, namlich durch ihr Einwirlren auf die Geldverhaltnisse. Gott
gebo, dali sie es tun, obwohl ich gestehen muB, dali ich wenig oder
nichts von ihnen erwarte. Ich furchte, es ist zu spat. DaB mein Brief
uber die Inschriften auf mittelalterlichen Gemulden Beifall gefunden,
freut mich sehr, es wird mich ermuntern, HeiBig zu sein. Leider ist
in dieser Sache ohne Geld nichts weiter zu machen, und das habe ich
jetzt nicht, und wann es damit besser werden wird, weiB Gott. Fur
mich ware es von dem gróBten Interesse zu erfahren, was Šmidek
und Brandl darauf geschrieben haben, ich bitte daher die Herren.mir
die betreffenden Blatter in Briefen zu schicken. Dahei muů ich aber
bemerkeu, daB die Post nichts davon wissen darf, dali die Briefe
Druckschriften enthalten. Die Briefe mussen daher aussehen, als wenn
sie gesabrieben wltren. Ich bitte daher das betreň'ende Numero so

gepreBtmmmenlulegen als muslioh, oder noch besserdie betrefenden
Artikel herauuuaehneideu und au schicken. Die Pontonsind recht pedantisch
und langwierig. Die Herren Trapp und Weber wollten mir einige ganz
unlohuldige Drnchchrilten sehicken, die Sachen wurden aber von der
Post abgewiesen. Sollten Sie auch Amande mit der Post haben, so
bitte ich die Sachen an Nitseh au geben, der das Weitere besorgen wird.
Dali Wurm Brunn verlassen will, linde ich begreifiicll, es ist
mir aber nicht lieb, da auch Sie ihn ungern verlieren werden. Er wird
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echwer zu ersetzen sein, wer soll den Posten *) bekommen? Ich muB es
wissen, de ich ibn prasentieren muB. Ich hoffe, Wurm wird mir
wenigetene darůber schreiben. Die Auerede wegen der Adresse fullt.
nach diesem Briefe weg.
Wenn ee jemnnden aus den Bekannten móglicb ist, bitte ich Sie
mir uber Ihr Verhnltnie zum neuen Ministerium zu echreiben, einige
wenige Worte werden genůgen. Allgemein macht men eioh groBe Er
wartungen, auch ich theilte nie, nach verschiedenen kleinen Indizien
verspreche ich mir aber gegenwttrtig nicht viel. Wenn es nur nicht
noeh schlechter wird. Vederemo! [tak] Einmnl muBen die Herren
doch mit der Farba berana, sie haben sich ohnehin lange genug damit
Zeit gelaBen. Wir wollen deBenungeaehtet das Beete hoďen. Gott
gebo, daB es in Erfullung gehe.
_
Leben Sie wohl, ich gruBe alle Bekannten und Freunde hernlieh.
Mit aller Hochachtung Ihr aufricbtiger Freund
F. Gf. Tarouca.
92.

Tarouca Sušilovi.
Steiuje ei, to mu nikdo z Brna neodepieuje. Nedorozumění : Kuldou,

stuhy nn nethele.

Jediný pritel v Italii. abete Ordeoni.

Florenz den 5. Juli 1865.

Lieber Freund!
Ich hatte mir vorgenommen, weder Ihnen noch Maršoveky und
am wenigeten Wurm zu echreiben, weil ich auf keinen meiner Briefe
Antwort bekommen und damue sebe, dai alle mir entweder nicht
schreiben wollen oder nicht kónnen. Wurde ee bloB im Wollen
liegen, bin ich zn etolz, um mich Jemenden anfsndrungen, der mich
nicht mag. Liegt ee aber im Kunnen, daB mich die Briefe nicht er
reichen, ist die Correspondenz eine nnnutze Muhe, ich werde sie daher
enfgeben. Wae das erete betriEt, glaube ich, wlre ee freundlieher
und anetandiger gerede berana zu gegen, dieses oder jenes ist mir u
dir nicht recht, ich hatte dann Gelegenheit, mein Unreeht, wenn ee
obweltet, einsueehen und die Saehe einzustellen. Auf ieden Fell wurden
wir une verstandigen. Ganz beeondere gilt dieB in Bezng auf Wurm;
') v Oehrnnovnl, nn Teroueovn (und-nl.
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hier linde ich cs am wenigsten passend, mir ein trotziges Stillschweigeu
ontgegenzusetzen. Mit Kulda war die _Sache auch so und wir sind
iu Folge dessen auseinander gekommen. Kulda befand sich in uuBerst
miBliehen Geldumstunden, wie es ihnen bekannt ist, gegen alle
anderen sprach er sich daruher aus, nur gegen mich nicht. Vielleicht
wollte er mich schonen, da ich selbst in groBcr Geldverlegenheit war,
da hatte aber sein ubriges Benehmen gegen mich damit im Einklange
sein sollen, statt denen wurde sein Benehmcn gegen mich ein gereiztee
und oft sehr verletzeudes, ohne tl.-:D ich wuBte warum. Die
nntdrliche Folge davon war, daB ich mich immer mehr von ibm
zurllcluog. Erat als er fort war, erfuhr ich von Wurm den Zusammen
hang der Sache. Auf jeden Fall war sein Benehmen nicht recht,
_damals ware es mir, unter den Umstunden, in denen ich mich befand,
auf einige Hundert Gulden auf oder ab nicht angekommen, wenn
ich sie auch nicht gehabt hatte, wurde ich sie mir ebenso, wie ver
schiedene Betruge zu anderen Zwecken leicht verschafi't haben und
sie wuren jetzt ebenso gut beznhlt, wie jene bezahlt sind. Auch
bat man es mir allgemein ubel genommen, daB ich tUr sein Fort
kommen nicht gesorgt, was aber ebenso nnrichtig war. Was das
Čecher Patronat betrifft, habe ich kein Recht darauf, sondern mein

VBruder, dem netu-Jich die Patronats-Geistlichen nuher stehen, als ein
Fremder, den er niemals gesehen hat und der von vielen Seiten un
gllnstig beurtheilt wurde. Und was meinen EinHuB in weiteren Kreisen
betrifft, muBte es Kulda mehr als jeder andere wiBen, deB dieser
durch meinen AnschluB an die slawische Partei gunzlich vernichtet ist,
und noch so ist. Er wuBte es ganz gut, wie man mir in allem, was
ich untemahm, von allen Seiten hindernd entgegen trat, was ebenso
witre, wenn ich jetzt in Brunn wirken wollte. E1 ist also kein Wunder,
daB ich verdrieBlich wurde und Alles aufgab. Besonders thatig gegen
mich war damahls Chlumecky mit einigen Helfershelfern, welchen ich
viele__Qel_ltlligkeiten erwiesen hatte und die sich fUr meine Freunde
ausgaben. Ich brauche sie nicht nllher zu bezeichusn, Sie kenuen
sie obnehin. Chlumecky ist jetzt todt und die andern dadurch und die
Zeitereignisse unbedeutende Leute geworden, dagegen bestehen noch
eine Menge anderer Feinde, die mir uhel wollen, ohne sich recht klar
bewuBt zu sein, warum. Sie bilden sich etwas ein, und das genůgt
ihnen. Nun genug davon.
Zunuchst wurde ich durch den eiuzigen Freund, den ich hier

habe, Pater Orticoni ver<uu>la0t,

an sie zu schreiben, Ich erinnere
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mich nicht, ob ich Ihnen von ibm geschrieben habe, ich glaube
aber nicht. Orticoni ist ein Abete wie Hunderte andere in Italien
sind, namlich der kein kirchliches Amt hat. Er beschuftigt sich
mit Sprachunterricht, besonders mit Fremden, er spricht daher auch
ganz gelauňg Franzósisch und Englisch. Von Geburt ist cr ein Corse.
Seine Hauptsturke ist'aber in den klaBischen Sprachen und der all
gemeinen Geschichte. Bei der letzteren kommt ihm sehr seine aus
gebreitete SprachkenntniB zustatten. Jetzt studiert er, obwohl uber 50
Jahre alt, das Deutsche, was ihm aber sehr schwer geht. Aber er
wurde dazu veraulaůt, weil er sich ubsrzeugt hatte, dan die deutschen
Philologen die grandlichsten vou allen sind. Auf die Fraul)
93.

Tarouca Sušilovi.
Vytýka brněnským známým (zvl. Ign.
V hudbě nema záliby.

Wurmovi), že- mu nepíši.

Florenz den 24. Oktober 1865.

Lieber Freund!
Es iet ordentlicli ein Fest fur mich, wenn ich aus der Heimath
einen Brief bekomme, es wure daher eine Undankbarkeit von mir,
wenn ich lhnen nicht gleich fur lhren Brief herzlich danken wtlrde.
Urnsomehr, da es die Ubrigen nicht der Muhe wehrt[l] halten, mir zu
antworten. Ihre Entscliuldiguug, daB sie mir schreiben wollen, aber
die Suche solange aufschieben, bis sie darauf vergeBen, ist eben nicht
sehr schmeichelhaft fůr mich. Wenn einem an einer Person gelegen
ist, schiebt man das Schreiben nicht auf, sondern schreibt gleich.
Was den Herrn Ministerialrath in spe Wurm ') betriň't, bin ieh noch
immer ungewiB, ob ich ihn aus der Zahl meiner Freunde ausstreichen
soll oder nicht. Es wird davon abhangen, dalli ich endlieh auf irgend
eine Art erfahre, ob er meine 4 Briefe erhalten hat oder nicht. Jemanden
auf den erhaltenen Brief nicht zu antworten ist eine UnhčHichkeit,
aber es nicht zu thun, wenn man den anderen zum Schreiben auf
fordert, ist eine Beleidigung. Dieees bitte ich dem Herrn Miuisterialrath
in spe zu sagen. Wenu er mit dem, was ich geschrieben habe, nicht ein
verstanden ist, ist dieli kein Grund mir nicht zu schreiben. Ich halte
.) Další (nový list B“) chybí.
') Ignác; mělt i jinak pověst ne tuze pilného dopisovatele.
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mich nicht far nnfehlbar, und habe ea in den Briefen wiederholt ans
geaprochen, dali sich seit den socha Jahren, welche ich vom Vaterlande
enlfernt bin, so vieles gmlich verandert hat, daB ich mir von den
jetzigen Zustanden kaum eine klare Vorstellung machen kann. Auch
viele Personen haben sich in dieser Zeit geltndert, und ein groBer Teil
der bekannten Lente ist geatorhen, atatt ihnen [!] wirken jetzt andere,
die ich gar nicht einmahl dem Namen nach kenne, mein Urtheil uber
Dingo im Vaterlande ist daher sehr ungewiB, ich habe daher bei
jedem Satze in meinen Briefen ein Wenn vorausgesetzt. — Sie schreiben
von Gehlen-,') dal! er sich auf seiner Pfarre einsam f(lhlt und sich nach
Brunn zurtlck sehnt, und sagen dabei, ich sei andere und mache mir
aus der Einsamkeit nichts daraus, da irren Sie sich bedeutend, ich fůhle
das Drůckende meiner Lage nur zn sehr. Ich halte es aber fur meine
PHioht, in der freiwilligen Verbannung solange ausznhalten, bis ich das
erreicht habe, was ich damit erreichen will. Aus diesem Grande ist
es auch fur mich eine so groBe Freude, einen Brief aus dem Vater
lande zu erhalten, und es schmerzt mich sehr, wenn man mir nicht
antwortet, worauf ich in anderen Umstunden gar nicht achten warde.=)
Dali eine Terminologie in Kunstsachen bereits besteht, kann
mich nur freuen, es war aber unnůthig, mir meine UnkenntniB in dieser
Saohe uhel zu nehmen. Sie wollten mir auch irgend etwas von“einer
musikal'uchen Composition schicken, haben ea aber nnterlaBen, woran
Sie recht gethan haben. Die Musik iet, wie Sie wissen, fur mich nnzu—
ganglich, Muaiker aind daher die let-ten Leute, die ioh auf-nebe. Anders
ware es, wenn es die Malerei oder Bildhauerei betreň'en wurde. In dieser
Hinsieht habe ich einige wenige Verbindungen angeknllpft, so daB ich
leicht uber Auftruge in dieser Hinsicht Auskunft erhalten konate.
Voriges Jahr hat ein luderlicher Masikus Namens Benvennti neben mir
gewohnt, welcher an einer Oper arbeitet, er kam aber damit nicht
weiter, da er die ganlen Nuohte mit Ofňaieren und andern dergleichen
Denton epielte und bei Tag schlief. Gewchnlich ging er zu Bette, wenn
ich aufetand. Leben Sie wohl und gruBen Sie alle Freunde, die ee
wirklich und nicht dem Namen nach sind.
F. Gf Tarouca.
') Bedřich GeiDler, do 1866 regens alumnatu, pak jako tarif v Urbanové vstoupil

do kultem n]hndskůho, odkud! opet vystoupil.
') Opltova! rychty, & mu brnčnm přítele neodpisají, nutno na těch okolnosti
nmati oprhnlnýml, třebas ne do te míry a do těch důsledků, jak citlivý hr. T. se
domýllel. Z posledních dnů livou jeho je memo, to v hraných doblch ! nejlepli
přítele své, jako na př. I. Prochhhu, podean : ůkladův o jeho hodin“.

94.

Spisovatel Jan Bohuslav Muller (1823—1885) Sušilovi.
Podává zprávy o slovanských překladech Bible. Srv. F. S. 269.

Velevážený Pane Professor!
Sdělil mi p. Latta Vašnostinu žádost, abych se po rozličných
překladech slovanských zde přeptal, i našel jsem hned k p. Hankovi
a následující zprávy od něho obdržel.
Ostromirské Evangelium od Vostokova by Vám mohl přenechati
za tu samu cenu, za kterou se v Petrohradě prodava, dovozného sem
nepočítaje, avšak si na cenu nemohl hned vzpomenouti, nýbrž mne na
některý jiný den odkázal, až to ve svých spisech najde.
Vydal právě tyto dny Remešské Evangelium, v kterém se některé.
místa z Ostromirského nacházejí. Prodává se v knihkupectvích po
3 zl. stř., u něho k dostání za 2 zl. stř.
V Lipsku vyšel Nový zákon staroslovanský a ten samý v pol
ském překladu pro katolíky. (U knihkupců) '
V Berlíně cela bible protestantské v překladu polském a horno
. dolnolužickém, od biblické společnosti. (U knihkupců)
V Lublani ilirský překlad N. Z. (k dostání ve Vídni u Wenedikta).
Léta a cenu nevěděl mi o žádné sdělizi.
Pravil mi též, že se chystá klášter Tepelský vydati polyglottu
slovanskou Písma Svatého. Bylo by prý nejlépe, kdyby jste[l] se ráčil
naň obratiti aneb se svou prací k nim se přidružiti.
Staré, rukopisné překlady české chovají se v bibliotéce Drážďanské
(nejstarší), Litoměřické a v Praze jak v císařské tak v musejní bibliotéce.
Nový ilirský překlad celého Písma Svatého má brsy na světlo vyjíti.
Vel. P. Vlček mi pravil, že se nachází ve Vídenskéln Novém Městě
velmi starý rukopisný překlad český Bible (tuším že z 12. neb 13. sto
letí), a že by snad nějaké ukaiky : něho od p. Buriana') k dostbní byly.
Totot jsou výsledky mého přeptavaní, jest mi líto, že nemohu
všechno určitěji a ku větší spokojenosti podati. Kdybych snad mohl
i jindy v čemkoli jiném posloužiti, tedy to s radostí učiní
Vaěnosti nejponíženějěí služebník

J. B. Muller.

V Praze 20. Listopadu 1845.
') proí. ceniny na tamější vojenské akademii.

95.
Topograt P. Řehoř Volný (1793—1871) Sušilovi.
Dík za knihu „Hymny círk.“ 1846 Sušilem vydané a za miiodar na
Hostýn (o jehož vybudování V. velmi se zasazoval).

HochwUrdiger,

Hochgeehrler Herr Professor und Freund!
Genehmigen Sie den Ausdruck meines innigsten Danke: fur das
gutigst uherschickte Werk -„Hymny Cirk.“, womit Sie sich ein groBes
Verdienst um die hl. Kirche und nicht geringere Ehre vor der Welt
erworbeu haben. Mehr darf ich nicht _sagen, um Ihre Bescheidenheit
nicht zu verletzen, aber so viel ist gewiB, daB mich Alles in und an
dem Buche entzuckt. Gebe Ihnen der Allgutige Gesundheit und langes
Leben, damit Sie durch lhre ausgezeichnete literarische Thiitigkeit die
hl. Kirche auch in andern bisher vernachluBigten Richtungen durch
neue Werke verherrlichen kónnten. — F(lr das gutige Offert auf den
Hostein danke ich vorlautig vom Herzen. — Unser'p. t. Herr Abbt[i],
der seine Empfohlung melden luBt, wird sich persónlich bedanken.
Kommen Sie doch hald hierher, und empfangen fur Jetzt und
fur Immer den Ausdruck innigster Hochachtung

Ihren ergebensten

_

G. Wolný —

sm Raigern 24. Mm 846.

"
96.

Volný Sušilovi.
Dik za zásilku Bísní (vyd. 1847). Bus. oční neduh.

Hoohwúrdiger, Hochgeehrter Herr Profeasor und Freund!
Genehmigen Sie den herzinnigsten Dank sowohl von Seite unseres
p. t. Herrn Abbtes (der sich auch bestens empfiehlt) und des P. Anton 1)
als auch von mir fur die neue, schóne Gabe, die Sie uns mit Ihren
vortrefi'lichen Básně gemacht. Der Allglltige verleihe Ihnen Gesundheit
und Heiterkeit des Geistes, damit Sie noch lange zu seiner Ebro, zum
Nutzen der Wissenschaft und zum Ruhme der slavischen Literat. Welt
') Rieker (1794—1860), pro!. files. ústavu v Brně ; uspořádalknihovnu njhradskou.
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fortwirken kónnten. Darum bitte ich lhn tagtiiglich, will es aber, wo
m'óglich, noch inniger thun am 2ten Juli in der Hosteiner Kirche,
deren hochheilige Patronin Sie in Ihren Gedichten eben so innig ale
schon fciern. Dort will ich auch insbesondere Ihr Augenubel der Mutter
der (wie immer) Bedrangten in meinem unwurdigen Gebete empfehlen.
Kommen Sie doch hald nach Raigern, ich sebne mich sehr, recht
sehr nach Ihnen. Vom P. Anton alles Beete und vom Herzen.

Mit vollkommeneter Hochachtung und Liebe
Tuissimne

G. Wolný %
Stft Raigern am 27. Jun. 847.
N. S. Fur die Gabe (10 Exempl.) fur die Hostem-Kirche wird.
Sie die Gnadenmutter lohnen; ich denke dafur bestene, und werde
Ihren Willen frendig besorgen.
97.

Volný Sušilovi.
Zidane dějepisné příspěvky pro poutní knihu již odevzdal. Děkuje
ll bhhopřůní ku jmeninům (12. M.)
Adreu nn atr. “:

Hr. lloclmůrdon dem \vohlgchornenll.-rm Herrn Franz Suuil

Conlietorinlnth, o. ň. Profcuor des Bibeleludiumn n. li. nm Thoolog. Studium, wie auch
Pro-Synodnl-Exnminntor u. s. w. Brůnn. Abzugcb. im Ninoritenkloeter obendn.
Na 3kr. známce razítko: Rnygem 3/4, pak Bn'mn 3. Apr. Na pečeti razítkem
vytlnčene: Dobro.

L. J. Ch.

Euere Hochwtlrden, Hoehgeehrtester Herr Collega.und Freund!
In Folge der rhich sehr ehrenden Zusehriťt des verehrlichen St.
Cyrill- u. Methndvereines vom 14. Merz &. J. erlaube ich mir Sie,
als die edle Seele deeselben zn begruBen und Sie zu bitten, demaelben
meinen herzlichsten Dank auadrůcken zu wollen fur das Vertranen,
welche: er behnfs der Materialien (gesehiehtlichen) zur Abfassung eines
Wallfahrt-Andacbtsbuchee in meine historische Liebhaberei geeetzt und
mir dieB echriftlich mitgetheilt hat. Ich bin leider! nicht im Stande, in
so zierlich—bbhmiecherSprache dem p. t. Verein selbst zu antworten
auf diese seine Zuechrift und- bitte demnaeb Ew. Hochwttrden, das
Dolmetsehamt far mich hei ihm ubernehmen und segen zn wollen:

duse Alles, was fur den beabsichtigten Zweck pussendes in meinen
Notaten sich vorfand, bereits vor einigen Tagen dem Mitbruder Hru
P. Gunther Keliwoda, nach dessen gegen mich ausgesprochenem
Wunsche, zur etwuigen Verarbeitung und Weiterhefórderung ubergeben
wurde. Wure ich im Stande gewescn, mehr zu geben als móglich
goman, so hatte ich mich glucklich geschatzt, indem es einem eo
edlen Zwecke gilt und einem Vereine, dessen Hauptglied eine mir
so hochtheuere Persbulichkeil, wie die Ihrige istl
Nehmen Sie daher das Wenige, als gutgemeint, mit Nachsicht
an, und der liebe Himmel móge, durch Furbitte der Mutter Gottes, das
Fehlende mit Seinem hlst. Segen ergunzen!
Fur die sehr gutige Erinneruug an mich bei Gelegenheit des
St. Gregoriiíestes und insbesondere bei Abfassung des sehr schóuen
hymnus an diesen hl. Kirchenlehrer (nach der Nachricht durch den
p. t. hochw. Hru. Minoriten Provinzial) biu ich Ew. Hochwtirden tief
verpflichtet, und erstntte hierr meinen innigsten Dunk, mit der Bitte,
meiner — wie ich es in Betreň' lhrer thue — am Altare des Herrn
gutigst eingedenk sein zu wollen.
Mit dem Ausdruck vollkommenster Hochachtung und Liebe
Tuissimus

P. Greg. Wolný ?- '
Stift Raigern am 2. April 854.

98.

Volný Sušilovi.
Dík za blahopřání k uděleuému ryt. řádu Františka Josefa.

L. J. Ch. e. b' V. M'

Hochwurdiger, hochgeehrtester Herr College!
Auf Ihre gegen mich eo oft schon bewuhrte Nachsieht habe ich
gereehnet, als ich Ihr sehr werthes Schreiheu, worin Euere Hochwurdeu
Ihre mir uber-uns schatnhare Teilnehme bei Gelegenheit der aller
gnudigsten Beruclrsiehtigung meiner literarischeu Versuche von seite
St. 1: k. apo-toi. Majestat unseree Herrn u. Kaisera mir kund guhen,
nicht sogleioh bemtwortete. Ich gluuhte dies auch wohl persónlich thnu
zn kónnen, uber verschiedene, unvorgesehen eingetretene Hindernisse
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haben das Letztere vereitelt und so muss ich doch, obwol versputet
zur Scbrift und zu Ibrer Gute Zuíiucbt nebmen und lctztere bitten,
meinen innigberzliebaten Dank fur diese nacbsiehtsvolle Tbeilname und
fur die daran geknttpften sehr g(itigen Wanscbe mit der Bitte ge
nehmigen zu wollen: dai) Euer Hoobwurden bei dem verabredeten
Memento dann und wann auch gutiget erwabnen móebten: es móge diese
allerhócbste Huld zur Ebre Gottes und zn meinem Seelenbeil gereiehen.
Nachsten Donnerstag, 24. de., halten wir im Konvente und nur
im engen Zirkel eine kleine Nachfeier jener grOBeren vom 13. do.; darf
ich Sie wobl bitten uns mit Ibrer Gegenwart zu erfreuen und—zubeehren?
Mit aller Liebe, Hochachtung und nochmaligem Danke
Tuieaimue

.

P. Greg. Wolný 3:
Stift Raigern am 21. April 1856.

'

p'

99.

Volný Sněilovi.
Vyřizuje vzkaz rnjbmdského opata, aby e farářem Těěíkem přijel za
ním do 16.an Griifenberga.
Mirun na nr. O': Sr. Hoohwůrdon dom Herrn Franz Bulil, Consistorlalrath
und theolog. Proto—or ole. ale. duolbui. — lhxllbo v pecou jako a. 07.

L. J. Cb.

llocbwílrdiger llerr Collogn und Freund!
loh war genlern Nuchmittaga bei Ihnen, um Sie zu besucben und
Ihnen im Auflrage unseres p. t. Herrn Abtes auch zu sagen: daB er
Sie hernlicb gquen und auffordern laBt ibm nach Grafenberg, wobin
er selbst am 16. do. von hier abfubr, ganz gewiB, und zwar mit Hrn.
P. 'l'ěssik, baldigst nacbzukommen. Er freue niob auf den Umgang mit
llmon ungemein und sei vollkommen uberzeugt, dass Ibnen die Knr
lehr crapriehlicb sein werde.
Dn ich nicht das Glack hatte, Sie bei Hause zu treň'en, und heute
nach Rnigern liber eine Nacht verreisen soll: so entledige ich mich
ochrit'tlich dieses Auftragee in der Hoffnung, daB wir uns vor Ibrer
Ferien-Abreise doch nocb sehen werden.

Mit Herz und Mund lhr ganz ergebener

“»

G. Wolný %

Brann, 17. Juli \857.

\.

u
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100.

Tomáš Bečák (1813—1855), exposita v Kyselovicich u Vlkoše na Kro
měřížsku, Sušilovi.
Posílá svůj kancionál.
Paino v, au (aučel, icdnau, ale úctou). — V některých llitecb, jako č. 108., na
padně často vyneohiny značky diakritické.

Vysocedůstojný Vašnost Pane!

Rožnauský p. kooperator František Stejskal žádal mne písemně
o jeden exemplar mého kancionálu, kterýžto bych jemu pod addressou
Vaší Velebnoati zaslati měl. Zadam tedy enažně. 'aby Vaše Velebnost
jeden exemplar s napěvamilll p. Stejskalovi doručiti a jeden co znamení
mé hluboké úcty přijmouti račila a žádám jen aby se Vašnostem líbilo,
svůj neúbonný osud!) sděliti, an se již opět druhé vydání započina.
Učel můj při tomto vydání byl jen: oslava Boží a dobro lidu, nebo
prodavam jeden exempl; nevázaný za 36 kr. stř. s jednou [tak] a za 38
.“ dvěma obrazy, v kuži[i] vázaný za 54 kr.,

1 B. a 1 H. 22 kr. stř.

v rozličných vazbách.
Číně se poručena v laskavou dobrotivost Vašnostinovum trvám
se vší úctou
Velebného Pana nejoddanější sluba
Tomaš Bečak.
V Kyuelovicich 17. 5. 47.
101.

Bečák Sušilovi.
Dotazy strun podpory časopisu Cyrill a Method, jejž 1849 B. a bar.
Kónigsbrunnem a Jurol. Lýskem začal v Olomouci vydavati.
Psáno w, au.

Velevažený Panel
Velmi nás to zabolelo, že snahy, ku kterýmž se přec : Vaší
strany první krok učinil, k spojení se s naším časopisem, pravě Vašim
odporem nejvice v nivec se rozplynuly, nesdělivše nam ani dostatečných
příčin Vašeho počínání. Douucen takřka od bar. Koenigsbruuna, žádám
') tak m. soud.
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Vás tedy snažně, račte mi co nejdřív možna aspoň následně otázky
zodpovídati:
1. Co Vás vlastně k tomu kroku pohnula?
2. Hodláteli Vy aneb někdo ještě z Vaší diecese s námi v ně
jaké nžši spojení vejíti?
3. Aneb hodláteli aspoň naš časopis pracemi podporovati?
4. Co soudíte o dosavadní tendenci našeho časopisu, a čeho sobě
snad přejete &.nepřejete?

Přiložený lgtgghumus račte přehlednout aneb jej toliko p. Pro
cházkovi doručte, aby jej také v svém časopisu'í) oznámil.

výklad evangelických_perikop, jakž se naneděle a svátky!f čítěvají.
Neráčil byste tuto práci, která docela do Vašeho oboru mahuje, pře
vzíti, a nám každý měsíc něco poslati.
Račte mi tedy co nejdřív psali, poněvadž k poslednímu t. m.
opět v Holomonci <se> sejdeme, abychom o našem časopisu rokovali.
Číně se poručena v laskavost Vaší [tak] jsem s nejhlubší úctou- .
Vašnosti nejoddanější

T. Bečák.
V Kysl. 22. 11. 49.
102.

Bečák Sušilovi.
Poailá svůj kancionál na ukázku k rozprodeji místo peněz (snad na
Dědictví C. M.)
Psáno v, ou.

Vysocedůstojný Panel
Nevím sice jistě, jaký exemplař jsem byl zaslal k Vašnostinému
náhledu, bylli v koženném hřbetě čili jen v papíře. Pročež snad dobře
učiním, když 20 v koženném hřbetě a 20 v papíře posílám. Můžete
odběratelům 10—15 expl. ze 100 slíbit, antby takto expl. v papíře as
na 24 kr.-a v kůži na 30 kr. přišel.Pokuste <se> i n kněhknpce Nitsche
a Grossa, poněvadž už několikrát kancionály ode mne žádali. Nepůjdeli
to nikterak, vezmu knihy nazpět n pošlu peníze.
') Hlasu.

11'
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Těší mne velice, že manayitívit

hodláte; račte mi jen den nebo

odebrati zamýšlím.

73:0“

'

Za „Růže a trní“ l)'přijmete [!]m6 srdečné díky. Bůh žehnej úmysl
Vaš, aby se s žádoucím prospěchem neminul.
Zatím trvám se vší úctou
Vaěnosti nejoddanější
Tom. Bečak.

V Kysel. 16. 7. 51.
103.
Beěak Suěilovi.
Zásilka kancionálu. Roztržka se Slovenskem. Odpadlík Brázdil.

Vysoced ůstojný Pane !

Poněvadž právě dnes zásilku kancionálů pro kněhkupectví
p. Nitsche a Grosse chystam, tedy i Vašnosti žádaných 60 kancionálků
posílám, a sice 30 v papíře a 30 s koženým hřbetem. V příští pondělek
pujdu [l] hned do Kroměříže a promluvím s p. Braunem; budou-li věci
v pořádku, tedy nebudu více odpisovat, jinák [l] ale o tom hned Vaěnosti
zprivu dam.
Pojednání Vaše dne 10. února jest mi posud neznámé, an se
mi Hlasu ještě nedostalo, těším se však na to, an mne všecko vysoce
dojímý., co_s_e_na rozkvět naší církve a na blaho _naěeho národu vzta
huje. Bohužel však že mi novou ranu zjevujete, která. hlad-6.(ač míše,
myslím však, žeby se zjevným odporem jeětě více rozevřela, jak nám
to zuřivý zápas se Šturovinou okázalý) a že jen bratrské se sblížení
duchem lasky docíliti se nechá., a to tím více, poněvadž vlastně jiného
zbroje užívati nelze, zdar a požehnání musí shůry přijíti. — Pro
dědictví ') činím co možná., nechte jen stanovy vzlaět [tak] obtisknout a
pollete mi několik výtisků.
') básně Sulllovy.
') V »Hlaauc 1862 uveřejněny 2 přel. listy Fenclovy o církvi, podepsán Fr. S
(Balín) Tamtéž poznamenáno \: překladu Janalíkovy Věrné Rezy do slovenělny, že
podivno, ,proč Švabové si ještě nepleložili také Schillera. nNovou ranou: mad míněna
chytí—aniroztržka v »Mor. Nár. Jednotě: (srv. Fr. S. 196, 202).
') sv. Cyrilla a Methoda.

151

P. Brázdil píše v kanceláři p. advokáta a notára Kozánlga
v Kroměříži, a chová se posud pokojně, aspoň ničeho neslyšet.
Číně se pornčena jsem se vší úctou
Vaší Velebnosti nejoddanější
_
V Kysel.

Tom. Bečák.

14. 2. _5_2_.

104.

Beěák Sušilovi.
Práce pro Dědictví C. M. Pešinova práce pro Dědictví svatojanské.
Kancionály dodané.

Velevážený Pane,
Drahocenný příteli!
Posílám Vám 30 H. pro dědictví: rodina Jana Baichla, mlynáře
v Kyselovicích 20 B.; Tomáš Pěruška, farář v_Moštěnici dekanátu
Přerovského 10 fl.
Račte jen diplomy co nejdřív zaslat, a možnáli všecko, co dědictví
pro lotolek vydalo, rád bych, aby, jak daleko můj vplyv zasahuje,
důvěru k nalemu dědictví zvýšil, a k tomu nad jiné potřeba, aby se
údům co nejdřív vyhovělo. Slovem, chceme-li prospívat, musíme Peěinu
následovat, který je opravdu muž lidu a jemu lásku a důvěru vynutit
zná. Byl jsem očitým svědkem jeho počínání, když u nás minulý měsíc
po dva dni pobyl. Všude, kde přišel, hleděl především kněžstvo
uískat, pak nechal všechny údy dědictví sv. J. svolat, držel přiměřenou
dojemnou řeč, obyčejně o zásluhách a slávě sv. Jana, pak podal
semotam dosti malicherné dárky, obrázečky, modlitby, a to působilo,
nebo ihned několik údův se přihlásilo.
_
Něco podobného musíte i Vy učinit, a pak to půjde i u nás;
především ale potřeba, aby i nás lid naše sv. patrony lépe poznal a
ocenil, a proto by snad velmi prospěšné bylo, aby se dědictvím živo
topis s. Cyr. a Meth. vydal jako i jejich podobizny, co by se lidu
velmi líbilo -— nebo sv. Ludmilou jste se velmi zavděčili - Vy ale
sobě několik set obrazů sv. Cyr. a Meth. v menším snad jen a oby
čejném obrázkovém formátě opatřte a pak s diplomem co dárek
zasílejte. Šír Vám vyhotoví takových obrázků jak jsou v mém kancionálu
1000 as za 10 zl., to máte na mnohá léta.

Strany životopisu golaškova 1) byl jsem v Olomouci, ale velmi
mělo ieem tam vykořistil, bdělátn co možná. O'Ječmínku ') se mi více
podařilo.
.
Vaš breviář mi vynutil potu, ale byl jsem rád, že to ještě tak
vypadlo.
Zádaje Vám všeho požehnání pro Vaše prace jsem se vší úctou
Vaší Velebnoeíi nejoddanější
Tom. Bečak.

V Kyaelovicích 5 10 52.

Poslal jsem Vašnostem nasledující kancionalky:
15. července 851 . . . 30 a 36 kr.
16. prosince 861

.

.

.

20 a 30 kr. a 20 i). 36

14. února 852 . . . . 30 a 30 kr. 30 a 36
tedy onhrnkem 130 exemplarů.
Nechci však nikterak, aby Vašnostem nějakě škoda z toho pošla.

105.

Bečak Snšilovi.
Příliš pomalé zasilky : Dědictví G; M.
Adrecsa na str. 40: Kyaelovits. Br. Hochwůrden Herrn Herrn Frans Sušil,
Proíeseor der Theologie in Brůnn. Minorítenkloeter. — Baltic na Ski-. animeo:
Kremsier 80/10. Další: B. B. Lundenburg 80/10. Brilon 81. Oct. — Na pečeti razítko:
Deus spea_r_nea_.55. B. Kalich, kříž, kopí a j.

Drahocenný příteli !
Už 5. t. m. posch jsem Vám pro dědictví 30 B. a žádal jsem
z dobrých příčin, abyste mi co nejdřív diplomky poelati sobě neobtě
žovali, ale žel až posud ani odpovědi žadné nedostavěm. Nevím, co
bych teď tomu říci měl. Při Vaší návštěvě jsem Vám tak důtklivě na
srdce kladl, a v tomže psaní od 5. opakoval, jak Vám třeba šetřiti
pořádné a rychlé expedice atd., ale vidím, že jsem sobě mohl uspořit
slov. Zatím Vás může dobrá. příčina vymlúvat, a mne to snad jen
víc pobízne Vaše chyby napravovat, aby věc neutrpěla.
') anad olom. prof. theol. (1757—1818).
') osobnost hanšckě pověstí.

15!

Vaše laskavé zazváni do shromáždění nemohl jsem uskutečnit,
nebo jsem byl právě celý ten týden chorav; ale budoucně přijdu.
Prosím Vás tedy enažně, pošlete mi, jakož i Předmoatskému
kaplana, jehož jsem donutil, aby takřka Pešinovi jižjiž slíbených 50 &.
Vám raděj poslal, diplomky.
Bůh Vás uohovej na všem dobrém, an Vás líbá se vší úctou
a šetrnosti
Váš “nejoddanější

Bečák.

V Kysl. 30110 52.
106.

Bečák Sušilovi.
Píše o svých knihách, jež poslal a posílá. Ohlášený návrat pastora
Kubíka. Odpadlík B_rázdil.

Vysocedůstojný Pane,
Příteli předrahý !

Již v aeptembru poslal sem Vám kněhkupeotvlm

Nitsche—ovým

Zggt Krista Pána, a první výdavek mojich Marianakých kázání, a
nevím co se stalo, že ani p. Nitsche ani Vašnosti jich přijetí ne
potvrzujete. Zatim máteli věci, nic to nedělá.
Tuto _Vám posilám 2bý výdavek kázání a Salve Rgina, zlomek
to z mého výkladu Marianekých pobožnosti, kteréž právě k tisku
chystám, snad se tim zavděčlte čtenářům „Hlasu“.
Při tom Vám uděluji přeradostnou, v historii naší dieceae řídkou
událost. Na neděli čtvrtou po žjevenl Páně ohlásil se u mně bývalý,
od své konaistoře d. 28. června 1853 pro jeho dávné achylování se.
k církvi katolické, ačkoliv se mu v listině rozličné nedokázané nesluš
noati vytýkajl, suspendovaný pan pastor Josef Kubik se svou manželkou
Zolil a čtyřmi dltkami: s Gustavem, Zoňl, Amalil a Friderikon, k na
vrácení se do lůna cirkve katolické. Je tě to ten samý muž, který
právě před 9ti léty tak mnoho k odpadliotvl nekolika rodin Kyselovských')
přispíval, a tento muž, a celou svou rodinou nyni před obličejem Ky
selovskýoh odřlká ee plným srdeem svých bludů, a vrhá se v náruč
') Srv. zmínku v dopise Janalíkově str. 109.

1.0

viemati|'l] naší. Snad Vám podám o tom zevrubnější zprávy po skutečném
přijetí v lůno církve, kteréž v slavnost našich blabozvěstitelů Cyrilla
a Methoda 1) slaviti hodláme.
Modlete se za nás.
Apostat Brázdil přijal ode mne už druhou theologickou knihu
ke čtení. — O kéžby se Pan smiloval. O tomto nic nezmiňujte.
S Bohem vas
upřímný

!
V Kys. 30. ledna 1853?
/

Bečák.

107.

Bečak Sulilovi.
Oznamuje nové údy Dědictví. Volba arcibiskupa. Nápěvy k písním
kancionálu.

Vysocedůatoj ný Pane !

Tuto Vám posílám 20 fl. pro dědictví:
Růže sv. růžence farnosti ngboprosenakó v dekanátu Přerov
ském 10 il.
František Bouchal, svobodný pololaník v Oseku dekanátu Li
penskébo.
Já. už na měsíc postonavám, a nejsem spůsoben k nižadné
práci, Bůh ví, kdy své [l] Mariánské kazaní dokonám, mam as 80 archů
pohromadě a nelze mi to uspořádat; pak bych to také nerad podal
konsistoři, pokud tam Kuhn hospodařit bude, což arci až do volby no
veho arcibiskupa ') potrvá. Kéžby nam Bůh dal muže podlé srdce svého,
aby i nám zavítala lepčí doba. Jak se to podoba — aspoň posud —
nema Váš biskup ') velké naděje, neboť většina kanovníků — mladší
naskoro viickui — strojí se pro Fllratenberka. Staň se Pane vůle Tvá..
Poslal jsem Vám kuebkupectvím-p. Nitsche-ovým expl. mojich
napevů, snad se Vám doručily, co pak o nich soudíte? jeden expl.
isem poslal také Vašemu p. biakupu.
')
')
')
kapitola,

tehdy jeltě 9. března.
po hrd. bar. Bommemu-Beckhovl.
hr. Schaíígotsche, jen! už od svých bohosloveckýcb studií náležel k olomoucků
o jeho! postulaci na základě tom se úsilovně jednalo.

l$l
Mějte v laskavé paměti
Vašnostem oddaného ctitele

Bečáka.
V Kysel. 10. 4. 53.
108.

Bečák Sušilovi.

Děkuje za m sešity celkové sbírky s. Sbgsgí „pověsí semugeéýí.
Tom. Procházky „Putování Krista Pána“ a vlastní „Život P. n. J. K. ',
jenž je v tisku. Báňskobystřieký časopis ,Cyrill a Method“. Povolání do
olomouckého alumnátu.
Adreasa na str. 4': : Kyselovíe. Vyeocedůetojnému Pánu panu Frantilkovl
Bulilovi proíessoru theologie v Brně. Miuorltenkloeter. -'- Razítko na 3kr. známce:
Kremsier 2/9. Dále B. H. Lundenburg 2/9. Brůnn 3. Bcp. — Razítko na pečeti jako
při (5. 105.

Velebný Příteli !

Tri evaecěky národních písní, nimiž[1] jste mne dobrotivě obmysliti
ráčil, obdrch jsem tyto dui : Přerova, a srdečně Vám za ně skládám
díky; můj exemplář, kterýž jsem knčhkupeetvím už byl dostal, dostane
naěe školní knihovna. Bůh Vám odplat Vaše snahy.
Strany pověsti se mi velmi málo podařilo; v mojich končinách
nalézám jedinou pověst: Iglkavec, propadlý zámek, ale tak slabých
kořenů má v lidu, že sem [!] posud jen skromná dáta sebrati mohl, jež
Vám časem svým zaslati hodlám, ale seč sem, učiuím všechno k Va
šemu účelu.
,
Putováuím Krista Páual) jste se velice lidu zavděčili, ačkoliv se
— aspoň některým — sloh poněkud vysoký býti zdá, přece myslím,
že se na takové žaloby ustavičně ohled bráti nemůže, auby náš lid
i kněžstvo nikdy k něčemu lepšímu nenavykl; mne však putování
na nejvýš překvapilo, au aem právě v tutéž dobu tisku podal rozmno
žený a opravený: Zivot Pána našeho Ježíše Krista a Marie Panny podle
sepsání sv. Bonaventury, a bylbycb snad i tisk zastavil, kdybych se
nebyl přesvědčil, že oba spisy i co do formy i stanoviska od sebe se
líěí a pročež sobě na ujmu nebudou; pošlu Vám co nejdřív jeden
') Srv. str. 49.
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exemplář, jakož i první sešítek [l] mojich Marian. kázaní. O Cyrillu :
Methodu sem') v Přerově mluvil, a bude se držet v dekanátě a snad
i podporovat.
Snad Vám bude už známo, že mne náš "nový arcibiskup hodlá
vzít do semináře. Co tomu říkáte? Posud odpíršm, ale on stojí na
svém. Nevím věru, cobych měl počíti, nebot němci prý? se. _mne
velmi Jekají, & znám také jistou stranu, kteráž proti mne [l] agitovati
chce, aby mne zničila; jsem tedy v trapném postavení, a příští týden
arcibiskup snad rozhodne. Možnšli přijděte na několik okamžení, velmi
po Vás touží
Všš
Tom. Bečšk,
z Kyselovic.
v Kysl. 1. 9. 53.
109.

Beěák Sušilovi.
Posílá své spisy. Změna místa. Sbírání pověstí nepokračuje.

Vysocedůstojný Pane,
Předrahý Přítelil
Tuto Vám posílám slíbené kácení a život Krista Pána a Marie,
že se obzvláště v posledním mnoho tiskových chyb nalezá., nedivte se,
nebot jsem korigovat nemohl, an se kniha v den intronisaee ') podati
měla, muselo se na kvep tisknouti; v druhém vydání se to pak opraví.
Sedím posud v Kyseloviclcb, nevím co se mnou zamýšlí, mělli
bych Vám své přání pro budoucnost upřimě[!] vyjevit, řeklbych, žebych
nejraději šel do Mor. Ostravy, kteráž nyní povýšením bar. Hoenningera
na proboštví[tak] Kroměřížské uprázdněns jest, příští týden pojedu do
Olomouce, a. snad se má věc ihned rozhodne.
Sbírání pověstí jde mi velmi krušno, slíbena Vám pověst: Lukavec
je tak chudičké a plýtká, že ji až posud ani zaslati nemohu, ale seč
jsem vyhovím žádostem Vašim.
') časopise slovenském, česky psaném, vzkříšeném 1852 Biůskobysuickým
skupem Moyzesem a Sulilovci podporovaném (srv. Fr. S. 215 dd).
') arcibiskupa Fůrslenberga.

bi
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Zachovejte mne v laskavé paměti, an se v nejhlubší ukloně
znamenam
'
Váš
Bečak.
V Kysl. 8. 10. 53.
110.

Bečák, superior olomouckého alumnatu, Sušilovi.
Přesídlení do Olomouce. Změny v zásilkách Dědictví G. M.
Adressa na str. 40: Kyselowita. Sr. Hocbwůrden Herrn Herrn Franz Sulil
Professorder Theologie in Brůnn. Minoritenkloster. — Razítko na Bkr. nauce: Kremsier:
15/5. Dale: B. 11. Lundenburg 15/5. Brňnn 16. Mai. .. Razítko na početí jako s. 105.

Velevažený Příteli !

Uvádím Vám ]: vědomí, že se prvního června co představený
do Olomúckého semináře odeberu, račte tedy od toho času, bude- li
potřebí, na mne adressovany [l] věci do Olomúce zasílati, a všeekno od
dědjgtví pro jiné údy na mne zasílané posílejt9_p.__děka_ngdo Přerova,
jenom věci pro Růžičkovu, komornu v Kroměříži, na děkanství u sv.
Mořice tamtéž.
Ostatně jsem s nejhlubší úctou
Váš
Tom. Bečák.

V Kyel. 15. maje 54.
111.

Bečak Sušilovi.
Záměry stran oslavy sv. Cyrila a Methoděje. Pozvání na pobyt
v alumnátě.

Drahocenný Přítelil
Vaším listem d. 10. března velmi důležité věci mi sdělujete, kteréž
mne již ode davna zanímali[!], a pročežaem již o všech s naším arci
biskupem mluvil a co potřebí takměř již vyjednal, zlaště strany Vele
hradu a přenesení svaiku našich sv. apoštolů, což on také ochotně
přislíbil. Za tou příčinou nařídil prelatovi Unkrechtsbergovi, aby hleděl
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ostatky sv. Cyrilla v Římě!) dostat, a. v tomž ohledu již také Sina *; kapli
Velehradskou mi připustil — ovšemt že jeho záměry ') dále zasahují,

což Vám ústně sdělíqu
dědictví a uvedení naší řeči na gymnasiích
promluvíme, aijijgdete.
Přálbych sobě, aby s Vámi, možnoli, přijel
Dr. Bílý, jemuž právě teď list posilám. Jestli J. M. pan prelát Raj
hradský při své návštěvě u arcibiskupa aneb někoho z kanovníků ne
zavítá, tedy ho ve jménu mém požádejte, aby nás seminář poctil,
mámt slušný byt pro něj i pro Vás, kdokoli přijedete, což mi ale ještě
před svátky oznamte, abych se dle toho mohl zachovat. Ohledem na
dedikací životopisu Cyr. s M..) promluvím napředúsarcibiskupem, abyste
snad v nesnaz[l] neuběhli.
Zatím Vás Bůh uchovej na všem dobrém, an trvám se vší úctou
vas vřelý ctitel
Bečák.
V Olom. 19. 3. 55.

l12.

Eduard Stuchlý (1817—1892), lok. kooperátor v Hlubokých Mašůvkách
(srv. str. 101'), Suliloví.
Oční nedub Sušilův. Pozvání do Mašůvek.
Pslno ou, v i w — jinak, svláltě v prvních listech, pravopis velml chybný.
1.

Pochválen budiž Ježíš Kristus!
Mnohovážený velebný Pane
Vroucně milovaný příteli!
Nepřetvářená žalost skormoutila má upřímnou láskou pro Vás
tlukoucí srdce, když mě doěla smutná novina, že zrak Váš škodu
utrpěl, a že chorobou tou sklíčen lékarskó pomoci hledali jste musil ve
Vídni. Ojistě že mnohá něžná duše slovanská, zvlašt[l] pak moravanská před
trůuem nevystížitedlného smilování za vyléčení Vaše srdečné modlitby
k nebes vyšíně [!] vysílala! A hlel Pán snad opět poklad svých darů
')
')
')
4)

byly v kapli rajhrsdského domu v Brně.
majatník statku velehradského.
asi: arcibiskupovy (Hater na Velehradě a j.)
srv. str. 18! d.
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milostné odevře a. nás truchlící zase potěší; un, jak mi dnes pater
Šrámek útěchyplnou zprávu podal, neduh Váš nebude pro budoucnost
nebezpečnějším, nýbrž že jest zhojitclny. O! kterak jsem nabyl z toho
navěští radostí čistých, a pročež, sn se dosly'chám, že nějaký čas
v Čučicích pobýti hodláte, protož i já. Vás uctivě zvu, prosím, dotíravě
žádám—nna slova—v loni dané připomínaje vyzývám, byste i u mě
třebas celé prázdniny ráčil přežití. Mám krásnou zahrádku, jest
v Maršuvhách 1) také lázeň a vynasnažím se Vaší Velebnosti čas pří
jemně ukrátiti. Prosím račtež přijíti !: poustevníku Maršovskému, aby
mě srdce nové síly s. živosti nabylo.
Mohl byste z Čučic přes Kounice jet, a odtud by Vás Braboův
otec za dvě jen hodin do Marsuvek dovezl. O těším se, že mon ne—
patrnost potěšíte vzácnou mi Vaši přítomností; však račtož mi postí;
kdy, v který den na Váš příchodřmohu se radovati. Pište mi poštou
na. Znojmo; neb jen půl druhé hodiny jsem od Znojma vzdálen. Račtež
mi, Velebný příteli, mou srdečnost' aneb srdečnou opovážlivost
odpustiti s mou prosbu brzo vyplniti. Do Vaší nábožná modlitby dusi
mou poroučeje & ruoe i srdce líbaje jsem & zůstanu Váš

nejoddanější ctitel a upřímný, vděčný žák a přítel

Eduard Stuchlý,
místní kooperator v Maršuvkáoh (Tief Maispitz.)
Dne 12. srpna 1847 při západu slunce.

Prosím upřímné pozdravení na p. Tomáše *)Ivančického,at', o kyž!
přijde s Vámi. Kyžl kyž! kyž! i snad předcel S pánem Bohem, Ve
lebný pane.

113.

Stuchlý Sušilovi.
Pozvání do M.
Adresse na str. 40: Znojmo. Velebnému Vysoce učonému pánu pánu Františkovi
SuBil, professorovi Novi-ho Zákonu na. ústavě theologickém v Brně. Brůun. U p.
Minoritů.

') tak v tomto listě psáno; v jiných Msiuvlry ncb Mursůvky.
*) Procházku.

|

Pochválen buď Ježíš Kristusl
Velebný Pane
Drahocenný Příteli !
Čas prázdnin nastává, protož obnovují již častčj, též i v květnu
učiněné do Mašuvek na Vás uctivé pozvání, a kojím se tou nadějí,
že letos nebude snad sklamsná má náděje[l]. Těším se na Váš ke mě [1]
příchod, a na Vaše u mě přes celých'sedm tyhodnů pobýtí[!], a to tím
více, an letos cestování do krajin slovenských a valašských snad pro
Vás pro blízké bouře maďarská nejistá, Vaše ale v Brně přebývání
pro choleru mohloby se státi nebezpečné; pročež obratte se jen do
Maěnvek, u mne Vás Pán Bůh na přímluvu mé patronky panny Marie
zachová při zdraví. Neypříhodější [l] cesta vede přes Znojmo, &dostavník
do Znojma jezdí v každý auterek[l] a pátek :: hostince u tří ko
houtů 1) z Brna. Račte mi,milený velebný panel oznámit listem, na který
den do Znojma přijetí obmeyšlite[!], bych Vás tam toužebně očekával.
Připomeňte p. Weissovi Crhovi, jehož srdečně líbám, aby ke
mě přijíti nezapomennl. Zaplat Pán Bůh za Eminenci; u p. Hsjm'še
jsem propadl, ') jak mě to hned prvního dne prorokoval; račtež mu mou
úctu vyřídit. S Pánem Bohem se mějte, Velebný Pane, dobře, odepiste
mi hned a přijeďte hned budoucí tyhoden, abych Vaší vzácné společ
nosti hodně dlouho použil, nač se těší Vám roku i srdce upřímně
líbajíc Váš

vděčný žák a bratr v Kstu a Slavii
Ed. Stuchlý. ')
Dne 3ho srpna 1849.

114.

Stuchlý Sušilovi.
Pozvání na návštěvu.

*) u nádraží, až dosud tak nazývaný.
') z dogmatiky, při íarní konkursní zkousce; snad míněno žcríem.
8) ps. ňvabschem, asi z úředního zvyku.
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Pochválen buď Pán Ježíši '
Mnohovážený, srdečně milovaný Panel
Drahý Přítelií
V duchu mám [i] obiral jsem se již několikráte touto myšlenkou:
Budu psáti velebnému p. do Brna, aby, když nebyl jsem vprázdniuách toho
štěstí a radosti došel Vás v mé chyžce uvítati, abyste na svátky svato
dušní přijíti ráči!; avšak nechtěl jsem více Vás obtěžovati listem pro

sebnjm[l],an jsem pochyboval,že byste pře dce jedu ou po 4 letech
slib splnil. A hle ! čehož jsem neočekával, oč prositi byl se osleyčhalf)
toho, té radostné novinky dostalo se mi lístkem Vaším. Těším se ra
dostí dětiunou na příchod Váš a obstarám vše od Vašnosti nařízené.,
V sobotu před svátky, to jest 18ho května, bude již v poledne vozka
a možná že já sám v Krumlově Vás, drahý Pane, tonžebnou radostí
očekávati, abyste toho dne du Mašuvek se mohl dostati; nebot
z Krumlova jsou asi malé tři mile [tak] do Mašuvek.
Dovoltež ale Velebný Pane také, že o něco prositi budu a sice:
Rádbych od V. p. p. Hajniše asi 8 stříbrných a 200 mosazných
Medaillek svěcenýcb; pak asi 10 knížek o růžencové pobožnosti: tyto
jsou k dostání v kněhkupectví pp. Nitsche a GroBe a sice po 20 kr. stř.,
peníze pošlu po svátcích; &to vše kdybyste mě ráčil s sebou přivésti[!];
též 11Nitsche o městě Božím sv. Augustina, 5 djlů [!] lzl. 40 sze;
tuto knihu potřebuji pro jistého ovčáckého mistra.
Neraětež se horšiti, že Vás souto komissí obtěžují, a prosím za
odpuštěnou; též ale za splnění této prosbičky.
Až do radostné pro mne soboty račtež se míti s Pánem Bohem
dobře, a nezměňte více svého úmyslu, ale jistojistě přijděte, nač se
těší, Vám ruce i srdce nejupřímněji llbající Váš

neyvděčnějšl žák a bratr v Kristu Pánu
Ed. Stuchlý.
V Mašuvkách dne tho května 1850.
Nejelliby pak s Vámi také ke mně v. p. p. Hajniš; račtež jemu
vyříditi přátelské pozdravení a upřímné též pozvání. Aneb pater Cyrill
Veiss at přijede, však mne v prázdninách také podvedl a nepřišel.
Pozdravtež ho přátelsky. Aneb přivezte p. Kalivoda, co horlivébo
Slovana, ne? ano.
') či osleycíml?
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115.

Stuchlý Sušilovi.
Životopis Pia VIÍ ještě nedOpsán.

V Maršůvkáeh dne 8/3 1857.
1.

P. h. J. Chr.
Velebný Pane !
Velectěný Přlteli !

Na otázku Vašnostinu odpovidam, že letošního roku „Zivot
Pla VII“ do tisku dan býti nemůže, jelikož dílo dotčeně nelze bylo
ukončiti; a protož žádám, mějte mne vymluvna[l]; spolu však, abych
danému slovu dostál, slibuji, dali Bůh zdraví, do letošních Vánoc spis
onen k posouzení předložili. Tuto zprávu ručtež \'ziti na vědomóst,
kdybych v ůterek do Brna nezavltal. Divil jsem se P. V., neb uni
slova nevěděl jsem. Prosím všem Vybornlkům 1) srdečně pozdraveni vy
říditi, o Vaší pak lásku prosí želaje Vám vše dobré Vaš vděčný žák

Ed. Stuchlý.
Kněhvaznč af. da pozor, v knihách našioh') jsou archy
vyne—
cbané, jiné zase dvojnásobně; 'mám již 3 takové knihy; lid by to
netěšilo, zvlášt u nás, který za málo chce mnoho a dobré.

116.

Stuchlý, farář a děkan v Nosislavě na Hustopečuku, Sušilovi.
Schůzka známých ve Velkých Němčicích u Židlochovic.
.I

P. b. J. Chr.
-Veledůstojný Pane
Velemilý Učiteli !

Na listek mně dornčený odpovídaje na vědomí davam, že
p. Praelat2) přislíbil do mlýna dne 31. srpna dojetí; avšak ještě dnes
') Dědictví C. a M.. kde spis měl vyjití, ale nevyšel.
8) rajhradský.
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opět jej chci vyzvati, aby nezapomenul. Včera domníval jsem se za-_
stihnouti p. Faborskýho a p. Kandusa v Němčicích, avšak jelikož ne
dojeli tamtéž, tedy dnes opět je vyzvu a kojím se nadějí jistou, že
dojedou. Těším se velmi na Pouzdřanskou a. Palavskou 1) švaudu, jen
toliko prosím, abyste ráčil čekati, an až o 1 hodině : Hustopeče do
jetí bude možno. Do lásky a modlitby sebe čině poručena, trvám Vaším
vděčným žákem
Ed. Stuchlý.
Dne 29/8 1865. ').

—

Srdečný pozdrav domácím ve mlýně.
] 17.

Sušil Stuchlému. ')
Cholera překážkou cest za písněmi.
Adresu: Brůna. Seiucr Hochwiirdeu dem Herrn Herrn Eduard Stuchlý, belt
vrnlleute Boelsorger ln Tíeí-Maispitr, bei Znaim.

V Brně 4. září 1849.

Drahocenný Přítelil

Jil davno jsem Vlm chtěl odpovědni; ale nalezaje se na cestách
po 8 neděle po Moravě a sice v ()lomoučtě, nebyl jsem s to, abych
ne na to uprhduil; nad to jsem se strojil ke konci zaří & Vám, ba
ji!. v prostředku měsíce toho. Ale pan Bůh mění, co člověk míní.
Cholera zuří v těch stranach, kam sem [!] putovati zamyslil; a tedy mně
nděuo, abych raději se vrátil do Brna, anot by mně bez toho lidé ke

lluibě té, totiž ke zpívání písní, stati nemohli. Jsem tedy teď v Brně
ji! od 28. srpna. Rad bych se ovšem někam a přerad ]: Vám obrátil.
Ale cholera i u Vás jest; a ačkoli všady jsme v rukou Božích, předce
bych neršd na cestě zahynul, nébrž raději již doma, tak byli byla vůle
Pinč. Krom toho bych Vám jenom na závadě byl. Avšak pište mi, na.
čem jste.
:
S tím do Vaší lasky se poroučeje srdečně Vas líbam a ostávim

va přítel a bratr v Christu Panu
Fr. Sušil.
|) osady na Hustopehku. Šlo asi o výlet.
') Nosislavy.
') Dodatečně sděleno.

no
118.

Sušil Stuchlému.
Cestou do jiných krajů omlouva se. že ke St. nepřijel.
Adressa jako pH a. 117. — Psáno au, w.

Předrahý Příteli a Bratře v Christa Pánu!
Již sobě dlouho činím výčitky,

že tak dlouho na list Váš ne—
odpovídam; nevím také, jak bych svou, at pravdu dím — v tom
nedbalost před Vimi ukrytí anebo ji obaliti a omluviti měl. Brzo na
to, co milý Váš list mne došel, odejel jsem s redaktorem Matějem
Procházkou na sv. Hostýn, na Velehrad, Buchlov o. k sv. Klementu
\: Osvětiman; byl jsem již dávno jemu to přislíbil, že ho na té cestě
provodím, an beztoho \ěechny tužby srdce mého k těm místům mne
posílaly. Již pak na té cestě jsem zatonul v Osvětimanech na faře,
kdež téměř každého roku bývám, jenom léta předešlého nebyl jsem.
I musil jsem tam ostati a nepuštěno mne, až v sobotu na sv. Michaele
archanděla.
Tu máte, drahý příteli, nákres cesty moji a. té příčiny, za kterou
jsem k Vám nedojel. Doufám, že mne vymluvena míti budete, aniž
mi toho za zlé položíte. Za to slibuji, dá.-li pán Bůh, náhradu dáti
budoucně.
Co bych Vám, drahý můj, psati jeětě měl? Víte zajisté,' že
p. Šimbera dostal lokálka předobrou v Komíně \: Brna, aniž Vas tajne
bude, že panna sestra p. děkanova umřela jest, při jejíž pohřebu i ja
jsem byl, moha ta'm lehko dostati se poštou, jenž [1] od 15. tohoto měsíce
pořadně jezdí do Krumlova, a od tamtud do Leehvic.
S tím se do lásky a modlitby Vaší poroučeje a Vás upřímně
líbaje ostavam
Váš věrný bratr v Christu Pánu
Fr. Sušil.
V Brně &. sv. Šimona a Júdy 1849. 1)
Pozdravujte srdečně p. Bedřicha.
119.

Sušil Stuchlému.
') as. ríjna.
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Vyzývá k práci pro Dědictví CM. (Srv. č. 115)

Drahocenný Příteli a Bratře v Christul
Přicházejí svátky, 1) v nichž jsem u Vás vloni byl a tak laskavě
přijat a tak mile chován byl. To mne nabízí, abych Vám psal a Vám
prosbu předložil, a vím, anebo aspoň silně se naději, že mne neoslyšíte.
Častoval jste mě vloni o svátcích; nyní na Vás jest, abyste počastoval
duchovně národ náš. Ciníte to ovšem s. veškeři kněží to činí; avšak
Vy musíte víc činiti a pérem musíte osvěcovati lid náš. Zarazili jsme

dědictví

sv. Cyr. a Meth., vydávati chceme knihy; kdož ale

o nich má praoovati? To musíme unitis virihus věickni činiti. Není
jinak; já jménem dědictví vyzývám Vás, abyste práci nějakou na sebe
přijal; jakou? O tom prosím sám račte ponavrhuouti, anot budete
znátipotřebu lidu. Bylo by dobře, kdyby se někdo našel, jenž by
o přírodě napsal; nevím, jestli Vy byste nechtěl přijíti práci tu? Bůh

ve přírodě

jest kniha, o které byste pracovati mohl. Než o tom

příště. Kdyby ste o tom psáti chuti neměl, tedy sobě vyvolte spraco
vnti některé dílo vyšle skrze Meohitaristy :. děl po tolik let vydá
vaných, snad historické, n. p. historii Pia VII. podlé Artauda z frančiny
do němčiny přeložené. Prosím, prohlédněte knihy ty mechitaristické a
vynalezte sobě jednu, nechceteli o přírodopisu pracovati. O tom, Vás
prosím, poučili mě račte listem brzy.
Měl bych desateru chut k Vám na svátky opět; leč bude již ve
středu škola a tudy by to nestálo za to. Proto již Vás Pánu Bohu
poroučeje a v duchu srdečně líbaje, ostávám se vší úctou

Váš upřímý přítel a bratr v Chr.
'
V Brně d. 18 máje 1851.

120.

Jos. Těěík ') Sušilovi.
Blahopřání ku jmeninám.
Psáno au, ey, w.

') svatodulní.
') Srv. 971), kde vlak má státi Jose! m. Jan.

Fr. Sulil.

Drahý příteli 1

Dnes jest svátek mnohých Frantů,
Také u Vás gratulantů

.

Bude dneska. jistě dost,
Mnohý z nich Vám milý host!
Ve fraku i v talárn
Budou řemt komplimenty,
A Vám !: nohoum skládat centy

Všelijských známých darů;
Aby srdce nlevili,
Řeknou, by Vám Pán Bůh milý
Propřál dlouhe živobytí,
Stálé zdraví. také štěstí,
Ovšem tukové, co klestí
Neysnadnější cestu
Ku Božímu městu,
A pak at Vám svítí
Jedenkráte na věčnosti
Světlo božské blaženosti. —
Ino kýž by Vám to Pán Bůh dal,
Také bych se nad tím radovali
Měi bych k Vám sic take jíti,
Moje přání vyjeviti;
Opakoval bych však přání,
Co těž řeknou jiní páni;
Protož příteli! já radši
Udělám mě přání kratší,
Přišel bych, však nemám frak, -—
Přeji Vám, aby Vám páni
Gratulanti, jenž se shání,
Vytřeli dnes hodně — zrak ! l) —
Váš věrný přítel a. ctitel

Jos. Těsik.
V Brně, 16. Června, 1847.
121.

Těšík Sněilovi.
') Narážka na oční ncduh S.
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Zve do lázní griifenberských (srv. str. 21).
Adresu na 4. str. 8.: Freiwaldlu. Sr. Hochwůrden Herrn Herrn Franz R. Enlil,
Professor der Theologie in Brůnn. Im Minoriten Kloster. — Na 6kr. známce: Freiwaldau
25. Jul. — Dále: Eisenb. Hohenstadt 25. Jul. Brůnn 26. Jul.

Velebný Panel
Drahý příteli!
Odpustte, že Vám teprv dnes píšu; včera byl bal na Gráfenbergn,
tudyž nebylo možno p. Prissnitze [tak] dostat ]: slovu. Právě nyni přijel
do města, a hned jsem s ním o Vás mluvil.
Prissnitz mi pravil, aby jste se docela neobával, žeby jste snad
zrak sobě více pokazil, nýbrž že Váš zrak se zostří a zlepší, jak mile
v celém těle posilněu budete jeho léčením. Váš rheumatismus ztratíte
bez toho. Tedy neváhejte, prosím Vás pro Pána Boha, a přijeďte sem,
nedejte si od žádného nic nabulikovat, že by Vám léčení vodou na
ujmu býti mohlo. Prissnitz má z toho tisícerou zkušenost.
P. professora Heinricha dcera jest zde; byla bláznivá (držená
v Dóblingu v blázinci), zde najednou oslepla; Priessnitz však—zůstal
docela chladným, tvrdě, že to krisis, a hle! najednou venku vedena
otcem, prohledla zase, a jest zdravá, včera tančila, až jí lítaly losy!
Jenom pojďte, já Vás očekávám; ale jistě! neučíniteli to, prohřešite se
nejen proti sobě a proti Bohu, nýbrž i proti vlasti, jenž[l] Vám přeje
Itálého zdraví a zdravých očíílí
Noha mne bolí, až bych řval. Priessnitz však těší, že brzy bude dobře.
Již Vám nebudu psáti, nýbrž Vás očekávali. Já bydlím Frei
waldau No 146 bei H. Franz Greger. Hostů zde dost. Gráíenberg na
plněn. Příliš draho zde není.
Pozdravujtc všechny dobré přátele. I kdybyste viděl p. hraběte,
vyřiďte mé přátelské pozdravení. Kdybyste jel, tedy zůstanete v Zá
břehu (Hohenstadt) přes noc a ráno s poštou do Freiwaldavy. Pošta
stojí 3 fl. CM.

.

Líbám Vás v duchu, a prosím Pána, by Vaši vůli k léčení vodou
nakloniti ráčil, abychom tím vroucněji jemu napotom za udělení Vám
uzdravení děkovati mohli.
Váš upřímný ctitel a přítel

Jos. Těšík.

Freiw-ld. čtvrtek před sv. Jakobcm') 1851.
Ti kalendářníci při „Moravanu“ at si popílí!
') '24. července.
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122.

Jan Valerian Jirsík, kanovník na Hradčanech, Sušilovi.
Žádá o podporu jím tehdy redigovaného Časopisu katol. duchovenstva.
Adresu na str. 4.: Beí. Hochwůrden, dom Hoohgelehrten Herrn Herrn Frans
Sutil, verdienltvolllten Doktor [tak] nnd Professor der Theologie au Brůnn. — Razítko
poltovní: Prag 81. Julí. Brůnn ]. Aug. — Na pečeti Inak kapltolní s písmonamlj: J.
V. J. — Plno on1 v, což í Sutil na udrease tužkou poznamenal: Orthographie ou, v.

Vysoce Důstojný,
Velenčený Pane a Panel
Z příležícího ohlálení ráčí Vaše Důstojnost poznati, oč se jedná,
oč běží. Pomoci spisovatelů a hojných odběratelů jest potřebí, nemáli
tento náš Časopis na vždy zaniknouti. Té pomoci žádám též od Vaší
Důstojnosti, a prosím, byste ráčil stálým býti jeho pracovníkem a vzdě
lávatelem, a pro každý svazek něco přihotoviL :Péro Vašnostino jest
velmi ctěno a velebeno, a přispěje zajisté k zvelebení tohoto Časopisu.
Druh práce stojí Vašuostem na vůli. Církev i vlast Důstojnosti Vaší
za to žehnati budou. Přitom[í] prosím, byste i známých i podřízených
svých ráčil jak k spisování tak i k odbírání téhož Časopisu dobrotivě
povzbuditi. Koje se tou nadějí, že mne v tomto těžkém začátku mém
bez pomoci nenecháte, do ochrany Boží Vás poroučím, a trvám s nej
větší ěetmostí Vaší Důstojnosti
oddaným ctítelem,
J. V. Jirsíkem.
31. Lípnal) 1847.
123.

Jan Bílý (str. 49 6), kaplan v Židlochovicích, Sušilovi.
Posílá jakýsi spis.

Velectěný učiteli & milovaný příteli můj!

Přijmětež tuto skrovný dáreček, věnovaný Vám od kněze, který
více než jedním svazkem připoután jest k srdci Vašemu ušlechtilémn.
Moudrost evangelická, kteroužto ste učil napájeti se po vědách prahnou

cího, zrodilat v něm toto kvítko píle
') července.

"* '

'“

*

LIkteréžto
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ovšem na proti ryze, protříbené vědě Vaší na zkoušce obstáti nemůže:
předce však Vašeho laskavého povšimnutí a úsudku sobě suažně
vyprošuie.
S nelíěenou úctou a vroucí láskou poroučí se do lásky Vaši a
modlitby kněžské
Váš upřímný

_

Jan Evang. Bílý,
kaplan.
V druhou neděli po Velikonoci 1) 850.

124.

Bílý, lokalista v Předklášteří u Tišnova, Sušilovi.
Jak přivítán od farníků. Zve na vánoce k sobě.

Důstojný Pane Starosta!
Velectěný příteli!
V sobotu před první nedělí adventní uvítali mne tárnioi mojí[i] na
hranicích města Tišnova a ve průvodu slavném mne uvedli do mého
chrámu krásného, vznešeného. I p. farář Strýc a adm. Hanák vypro
vodili ison mne. A tudíi s novým rokem církevným chopil se trouby
evangelické nový pastýř, aby k pokání probudil duše svěřené, oznamo
váním soudu Božího. Po přípravě adventní přijde pak radostná slavnost:

Narození Páně.

Tato slavnost, aby způsobem dosud nevídaným a nealýchaným
mohla se konati v prostranných klenbách této Svatyně klášterské:
osměluju se Vaši “Důstojnosti se vší úctou a přátelskou, ač poněkud
ostýchavou láskou ten návrh předložiti, aby slavný hod Boží Vánočný
po boku přítele osamotělého ztráviti sobě oblíbila. Aby pak, protože pěkné
kostelné[l] roucha má chrám ten, onno [!] vánočné „Gloria in excelsisl
a Verbum Caro factum est !“ slavněji zaznívalo: osmělím se též po
prositi buďto p. bratra Kulíška') z Díblíkova hradu, nebo p. hraběte,
aby s Vaší důstojnou osobou na štědrý večer ke mně doraziti a při veliké
mši sv. na hod Boží se mnou Vám sssistovati si ulíbili. Co mám, to
dám; & na sv. Štěpána byla by Jednota kat. v Tišnově, kdežto chtěji
mermomocí uzříti Kuldu. Místopředseda Šlever pravil, že až mráz
') 14. dubna.
') Kuldu.

l'l.
jich obcházel, jak byli dojati tou řečí Kuldovou, to prý ještě nikdy tak
nenakusil. Jest-li prý by nebylo možno tohoto malého Pavla s mečem
jeho slova také ke Květnici') vylouditi brzo '— a já. hned přislíbil, že
seč sem [!], ktomu přispěti hodlám. Pročež drahocenný příteli! nevím. jak
sem Vám s tím přišel vhod, nebot vím, že rad tomu vyhybáte. Avšak
kojím se nadějí, že čest a sláva Boží a láska k příteli, jeětě pak více
k těm duěím, jimž by ste[!] za tisíce radosti způsobili, jsou mocnou
pohnůtkon, aby ste rozhodli dle návrhu toho, jejž Vám učiniti směl
V“ s vroucím srdcem oddaný ctitel & přítel
Dor. Jo. Bílý,
lokalný v Předklášteří.
Datum in Residentia nostra locali ad B. M. V. dictam „Porta
Coelil“ — anno salntis MDCCCLIV. Sub annnlo Doctoris.
125.

Bílý Sušilovi.
Žádá o zaslání zapomenutých archů korrektury (asi svého „Dějepisu
cirkve kntolické“). Děkuje za (nepříznivý asi) úsudek o svých znělkách.
O hospodářské knize Fr. Ronovského pro Dědictví CM. Zmínka o Kubínkovi.

Velebný pane professor!
Velectěný Starosta!
Drahocenný Učiteli můj!
Když jsem se posledně v blahodárné společnosti Vaěnostině octnonti
a blažiti směl: tehdáž pro samé v blahu se kochění pozapomenul sem
u Vali Laskavosti 3 archy :: tiskarny, jichž dostávám pro nejposled
nější korrekturu. Račil ste jich stím osobně v rukou míti a tudíž nebude
nesnadno Vaší Lásce na místo, kam byly uloženy, se ronpomenonti
a ctiteli iPříteli Vaěnostinu po tomto starem Merkurovi do kláštera na
úpatí Květnice odeslati.
Ohledem té raddy, kterouž Vaěe Věhlasnost po p. professorovi moji [l]

poetické nedochůdčennickě maličkosti vzká<za>ti ráčila, kn mnchým
13an jsem _díkům,ačkoli mistr Klin k ěč, *)mnohemlepším vládnoucí
rýmem, ty Sonetty Cyrilla M—ské opsal a schválil: nicméně
'
„nonum prematnr in annnm“.
') Výlina u Tílnova.
') Fr. K. (1831—1899), roděk tilnovský (oKvětnický-).
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Kdežto bych potom, stanu-li se poněkud zámožným do té doby
mandelářem, nepřestanuv obcovati i s kalamářem, — potom k r. 1863

postaral se oto, aby neli s obrázky,
alespoň bez nich vyšly ty
znělky nikoliv v Moravanu, nýbrž v zcela zvláštní pro sebe parádní
knížečce.

'

' ,

Ohledem té oekonomie p. faráře „Ronovskěho“,1) kterou v ruko
pise při ani
soběslova
chovám,
ač semani
dostnapnutě
naslouchal
a ušima
stříha,
z ústnevyšlo,
Vašnostiných
p. prof. Matěje,
') slovútného
to mistra na učení Brněnském a drahOcennóho Přítele mého: bezpo
chyby, že chuti nemáte takové spisy vydůvati, ač škoda. Je to práce
výborná.. Jó. ji nýní[í] sám pro sebe opisují, moha se z toho mnohému
přiučiti v umění mandelářském, v kteréž snad přece bude mi se

uvázati: a dá.-li p. Bůh věku a žoldu i tiskem sám vydutí pro školy
naše vlastenecké. Nebo je velmi populárně, jak to Zahradníček z hor.

umí, psána, jenom že ortho grafie
Konečně

jsem zapomenul

unter Null-g'rad stojí.

vyřídit,

_

že__s_ga_t_:ý
Šebestian _AKubínekS)

vybízel p. praelata Rajhradského,4) aby prý šel do Netalie. Když prý
už je tam císař Pan: tak aby na neřáda Francouze táhli cíeař Pán

| vyíueným mečem & Gunttř opat.) s vyzdviženým ktížem;
vldyt prý to ev. Kapistrnn také tak udělal proti Turkům. Škoda, že

“lt

„hu tohojm takovývyúblec, inka sv. Jan.“
Odpostto, le sem Vis obtěžoval a ětěním [!] Vás o drahocenný

Gu přípnvil.
8 P. Bohem

Vál celým srdcem oddaný Přítel a Ctitel
Dor. Bílý.
na sv. Řehoře VII. 859.“)
126.

Ondřej Radlinský (str. 57 ') Sušilovi.
Vzájemné šíření knih. Časopis „Cyrilla Method'. Školské knihy pro
sv. Cyrilla a

Slováky. Příspěvky ze Slovenských Novin pro Jednotu
Methoděje v Brně.
')
!)
')
')
')

Podíl Dědictví CM. na r. 1884.
Procházky.
horlivý liritel náboženského čtiva (1799—1882).
Kalivoda.
asi 27. května.

l78
Zvláštnosti pravopisné, jsouce význačné pro názory R, otištěny věrně.

Z Vídně dne 5. Jun 1850.

Velebný a Vysoceuěený Pane,
Příteli můj velevážený!
S radostí jsem přijal Vaše vzácné listy, jeden po poště & druhý
od Voleb. p. klerika i s penězmi 5 zl. stř. za Poklady Kaz. Řeěn.
a. a 11 výtisky Spisův av. Otců do komissie. Velice mne těší Vaše
důvěra, s kterou ee ke mně obrácíte. kteréžto nakon možná budu
aodpovědati, zvláště věil, když od redakcie Slov. Novin k zemskému
zákonníku v Pešti vysokým přípisem ministerium vnitřních záležitostí
jsem povýšen, kdežto budu míti i více času i více příležitosti blizko
své vlasti všecky dobré spisy mezi Slováky rozšiřovati. Úfám se, že
;věil, když se y literatuře a Čechy a Morav. spojujeme, budú míti
větší odbyt i Vaše i Naše knihy; a proto mám naději, že z Vašich
episův nejen poslaných ll výtiskův se mine, ale že ještě více bude
třeba. Ráětež se jen vždy zrovna do Poště ke mně obrátiti. — Moje
modlitebná knížka. které se už 27 arch tiskne,.a 6 obrazy okrášlena
bude, snad bude míti odbytu i na Moravě, pročež jaknahle bude
hotova., v důvěře a s prosbou k Vám pošlu několik výtiskův.
Z „Pravopieu Slovenského“ posílám Vám 20 výtiskův, ráětež je
mezi Vašimi, kteří se v něm_a námi srovnávají, rozpředati každý po
10 kr. stř. Jeden posílám Vám darem.
Ráětež mi cenu ozná niti Spisův sv. Omů, bych vělel, učo je mázn
rozpředávuti.
„Cyrilla Method“ už zase bude vycházet, došlo nás už vyšší
povolení. Odporúěím jej Vaší laskavé podpoře; a vrůcně Vás prosím,
by _jste do n_ěho__výbornéVaše práce doposílati ráčil.
Poněvadž mi Slováci nemáme ještě žádných spůsobných kněh
školských pro menší mládež, učiníte mi veliké dobrodění, jestli mi za
oznámenú cenu z každé školské knihy v Čechách a na Moravě vyšle
po jednom výtisku, čo aj po poště, došlete, peníze já potom odešlu.
Za peníze z Pokladův mně doslané srdečně děkuju.
S tim porúčeje se do Vaší další braterské lásky zůstávám

Váš vrúcný přítel

Ond Radlinsky.
Ze žádaných v jménu „Jednoty sv. Cyrila a Methoda“ některých
spisův &článkův, kteréby redakce Slov. Novin neupotřebovala a kteréby
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se do kalendáře hodily, nemohel jsem doaavad ničeho doslati; nebo čo
od dopisovatelův dostáváme, ie obsahu politického a zvětša se v No
vinách sděluje. Bndúcně když budu v Pešti, budu hleděti, by se Vám
ze Slovenska nečo takového doposílalo.
Ráčtež mi též poslati Slovník od p. Klácela vydaný pro čtenáře
Novin, a cenu jeho mi oznámte, která hned potom odešlu.

127.

Radlinský Sušilovi.
Ochoten rozprodávati spisy BL Slovanská vzájemnost. Žádá o podporu
pro své spisy.

Velebný a Vysocenčený Pane,
Drahý Bratre v Kristu i Národěl
Při ustavičných mých literarních trudech a zvláště při vnově pod
niknutém vydávání ruských propovědí (kázání) v prospěch jednoty všech

Ohm"
' jednu sv. Církev "mako-katolickou a v prospěch i rozkvět
M
lítal-Mur,namířených,jen téprv mitrochučasuzbudlo,bychto,
llu- mé ordoe tulílo, vyplnil, totiito: abych Vali Velebnost několika
Mkamí navltívií, tím více, le inom jeětě dlužníkem Vaší Velebnosti.
Z Vsleho výborného díla mně v 10 výtiscích jeětě do Vídne
roku 1850 pool-ného, „Spisy sv. Otcův“, jsem posud jen 5 výtiskův
roapředal. Předání jsem je po 1 zl. stř., co tedy vespolek činí 6 zl.
stř., které Vám zdě přiložené posílám. Budu hleděti i ostatních 5 vý
tisků rozpředati, které jak bych nerozpředal, pošlu Vám zpátkem cestou
některého kněhkupce. Ráčte z každého Vámi již vydaného díla poslati
jakož i z každého, které bndouce vydáte, posílati ke mně 3 výtisky.
Jestli více by se takových požadovalo, to Vám zakaždým osnámim.
Na mně naleznete vždy stálého odberatele Vašich díl, áno ani neza
meškám je mojim rodákůrn příležitostně odporoučeti; ant mně jako
Slovanovi jest každý plod církevno- alebo vědecko-literární na_kterékoli
haluzi slavjanskénrozený rovnako vítaný, at on jest povahy hodný;
& protož\zatraonji všecky ty hádky, které se posud bohužel! vedly
a ještě sem 'i' tam vedou: že ten aneb tamten kmeň slovanský nechce
přijati nářečí druhého kmene, & zd__ě
roznmím Sloutk;u&£echy.
_Já
jsem za to, aby se pro národydg
v jeho vlastním nářečí, při tom

pak aby literati a učenější ze všech kmenův slavjanských se blížili
k jednomu jazykujpisplnímu, k tomu totiž, který byl jednou 'všem
. Slovanům obecný a posud nejvíce podržel svůj původní typ slavjauský,

a zdě rozumím jazyk ruský. Již jestliže bratří Češi vystavují slav
janskou vzájemnost v tom smyslu, aby se každý vzdělanější Slavjanin:
Cech, Poljak, Chorvát, Rus atd. obeznamoval se všemi slavjanskými
nářečmi, která však není praktičná, není možná; nebo kteríže ze
Slavjanův jsou tak zámožní, žeby sobe zaopatřiti,mohli všecky grama
tiky, slovnlky, chrestomatie, spisy slavjanských nářečí? tím ovšem skůr,
áno velice snadno se dá dosáhnouti oná slavjanská vzájemnost v tom
smyslu: když každý Slavjanin vedlé svého vlastniho nářečíbude se učiti jen
jednomu a tomu samému slov. nářečí, které již většina Slavjanstva uznala
za nejspůsobnější ke zavedení literárního porozumění všech Slavjanův
mezi sebou. Kdyby se všickni vzdělanější Slavjani takéto jedině možné
vzájemnosti ujali, měli by jsme za jeden rok jeden jazyk spisovní pro
literaty — jaký by to byl zisk ne toliko pro Slavjanstvo, ne toliko
pro spisovatele, než i pro Církev samnl Ideu tuto již mnozí horlivější
Slavjani pojali a pojímají i vyučují se řad radem aspon na Slovensku,
v Chorvátsko, Slavonsku a mezi Slovinci mnozí jazyku ruskému. Co
se dělá v Čechách a na Moravě, není mi dosud známo, a však i tu
jen to nejlepší úíám. — Za takovou vzájemnost já neunaveně pracuji
iodhodlal jsem se vydávati kázání ruská v spůsobě, jako to opisují

v článku lreslavnéredakci „Hlasu katolické

jednoty“

poslaném

s tou prosbou, aby byl uveřejněn. Článek tento již jest ve všech slovanských
v Rakousku vycházejlcích časopisech výboruějších sdělen, i následkem
jeho den po den přicházejí na mne radosti a požehnání plné listy ze
všech končin mocnářství Rakouského a ponoukají mně čelnější mužové
svoje služby ke sbírání předplatkův na tak vážné pro literaturu slav
janskon dílo. Pevně doufám, že i Bratři Moravané a Češi toto moje
počínání naleznou za důstojné a že jej horlivě podpírati budou.
Přesvědčený o horlivosti Vaší Velebnosli v podporování všeho,
co směřuje k blahu a rozkvětu Slavjanstva i literatury jeho, prv ještě,
nežli bych se byl listovně k Vaší Velebnosti obrátil a Ji prosil o přivolení,
opováiil jsem se Vaše čestné a slavné pověstné jméno vyložiti v onom

článku,poslanémku slavnéredakci„Hlasu katolické

cílem:aby,kteříbyžádalina Poklady kazatelského

jednoty“ tím

řečníctva

anebo na ruská kázání předplatiti, peníze svoje pro nspoření poštovních
nákladův k Vaší Velebnosti zaslali. V čem pak jestliby Vaše Velebnost
(co ale nemyslim) nesouhlásila, prosím po bratersky, at mně to pře

lil
hlednouti ráěí: já aspon z mé strany vždy jsem hotov k vzájemným
úslnhám. Na ten případ at Svoje jméno z onoho článku u sl. redakci
vytřeti káže, prosím.

Jako doplatekk celoročníprenumeraeina „Hlas katolické

jed

n o ty“ zde pripojený l zl. stř. prosím odevzdati patřičné slavné Redakci.
40 kr. stř. byl jsem již před tím poslal, nevěda: jaký jest předplatek
půlroční. Račte téže slavné Redakci, se zvláštním poctením ode mne,
připomenouti, by článek můj obsahu velmi užitečného pro naši
sv. řimsko—kat. Církev, čím nejdřív ve Svém listě uveřejniti ráčila.
Co že učiniti nezamešká, nepochybuji: ant onen článek již jak v „Ka

tolických

peštanských

Novinách“, od spolkupro vydávání

lacných knih vydávaných, tak i v Cyrillovi

a Methodovi

pod

ochranou biskupa bystřického a pod dozorstvím samé vkonsistoře b_y
střické vycházejícím byl uveřejněn a došel obecné pochvaly. Myslím,

že ani slavná Redakce „Hlasu kat. jed noty“ onomučlánku Svůj list
nezatevře, ale že jej v celém svém obsahu sdělí. Přesvěděen jsem o jejím
církevno-loyalním smýšlení. To, že Slováci nechtějí českého spisovního
nářečí přijati, myslím, nebude slavnou Redakci sdržovati od uveřejnění
nadsmíněnáho článku. Však tento se vztahuje na všecky Slovany._
lí oxomplaře . l i 2 svasku Pokladův mně od Vel. Vaší zpátkern

pak-ý dostal jsem. Prosím mne laskavě na známost dáti: zdaliž a
kolík eso—plát“ mám Vaší Volebnosti poslati z 8 a 4 svazku těchže
Pokladův v jasyku dutém vydaného; při které příležitosti bych Vám
odrnu poslal darem moje druhé knížky, jako: knížku modlitební
o 88 arch. atd.
Naposledy obracím se na Vaši Velebnost stou srdečnou prosbou:
kdyby jste ráčili jako Předseda dedictví sv. Cyrilla a Methoda dů—
razně odporouěeti moje slavjansko-církevní podnikání všem členům
tohože Dedictví, na kterýchžto zde znející můj list v obecnou známost
celému slavnému shromáždení uvésti ráěte. O krátký čas i já vstoupím
jako člen do tohože Dedictví a zavděěím se mu jedním exemplárem
ze všech kníh mnou vydaných.
Ráčte mou úctu vyříditi všem a námi rovnako smýšlejícím bratrům
slovanským moravským, s kterými budete 'míti příležitost se sejíti.
Zdejší budinsko-peštanští Slované jmenovitě p. Palárik svůj slavjansko
braterský pozdrav Vám zkazují.
Báčte též Velebný Pane veleb. p. Klácelovi se srdečným ode
mne pozdravením tu prosbu ve jménu mém přednésti: by i on můj
článek, aspon jeho část literární ve Svém listě uveřejniti ráčil.

Ostatně poroučeje se do dalšího Vašeho přátelsva a přeje Vám
ve všech Vašich pro rozkvět Církve a pro blaho národa konaných
prácech všelikého zdaru s, požehnání božského, zůstávám v braterském
objetí a s úctou význačnou Vaší Velebnosti
( _
upřímný ctitel, přítel a brat v Kristu 1Národě nejponižen'ější

Ondřej Radliuský,
kněz arcibisk. ostřihomského
redaktor zákonníka zemsk.
V Budíně 9/5 18:32.

128.

Radlinský Sušilovi.
Posílá knihy na rozprodání. Vzájemnost československá. Slovanské
knihkupectví v Pešti.

V Budíně dne 11/4 1854.

Velebný a Vysoceučený Pane;
Drahý Příteli!
Již jest tomu půl druha leta, že jsem Vám dlužen odpovědi na
Váš : přátelského srdce pošlý & mně přemilý list od 6/6 1852; než
ráčíte mně odpustiti toto odkládání, když uvážííe, čo jsem během
celého toho času, jak jsem mlčel, na poli literárním sdělal. Toho svědkem
budiž nove oznámení, programm a přehled 15 ročníků Pokladů kazat.
řečníctví zde připojený i s návěštím o druhém vydání mé modlitební knihy.
Vděčím se Vám tu lým exemplárem II. Ročníka Pokladů
kaz. řečníctví & lho svazku sbírky ruských propovědí i se slovárem
rusko-německo-lutinským. Příjmite vděčně. Posílám Vám takže po 5
výtisků z nadřečených knih do komissie stou prosbou, by jste je
rozpředsti hleděli. Cena IIho ročníku záležejíeího ze 4 svazků jest
5 zl. stř. a lho svazku sbírky ruských propovědí i se slovárem jest
jenom 1 zl. stř.
Má nejhlavnější prosba směřuje tam: by jste Drahý můj Přítelií
zde přiležící list i s balíkem obsahujícím vsobě Návěští modlit. knihy
a,?okladů Jeho Excelleuoi p. Biskupovi osobně doručiti a primlouvnti
se ráčili, žeby Jeho Excellence Návěští jak modlitebníknihy taki Pokludů
na všecky Dekanáty Svého biskupstva pozasílati čím dřívě nařídila a
k tomu svolila, žeby předplatitelům bylo volno své předplatky rovno
na biskupský kancellář posílati, který by mi ji potom odrazu do určené
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lhůty poslal. — Prosím Vás dále: ráčle jak v Brně tak i vně Brna,
kde Vám bude možno, předplatitele na modlitební knihu sbírati. Ona

se vydá v čistém českém jazyku

spisovném

v prospěch

literární jednoty mezi námi Slováky a Vámi co našimi Bratří a v roz
květ našeho sv. Náboženství. Úíám, že přičiněním Vašim podaří se
toto moje šlechetné namíření a že si Vy dáte na tom záležeti, pevně
jsem přesvědčen; ant mi jest známa .Vaša horlivost v rozšiřování
dobrých slovanských knih a Vaše upřímné želání, bywse Slovensko
a' Čechy a Moravou v jednom spisovném jazyku sjednotilo. K přání
by tedy bylo, kdyby Bratři Češi :: Moravané bratrům Slovákům
ukázali, že sobě oni všímají jejich literárních plodů československých
a je napomáhati chtějí. Konajte drahý Příteli k uěeli tomuto, by
každý úd Dedictví sv. Cyrilla a Metoda na onu převýbornou a velice
lacinou modl. knihu předplatil. Takýto činný důkaz bude ovšem nej
lópe učinkovati na bratři Slováky.
Zádaje i já stali se údem Dědictví sv. Cyrilla a Metoda pošlu
v krátký čas příslušnou akciu, kterouž bych byl nyní poslal, než věil'
mám veliké výdavky do kněhtiskárny i čekám co den na predplat
kově rent-nee.
Mám naději, to to lópe již půjde s naší literaturou a zvláště

. m'hlldváním nalloli knčh na Slovensku, když se v Pešti zřídí
donna“ knihkupectví, na kterómšto se neunaveně pracuje. — Podlé
Vašeho nutt-ní vytloky Čtení sv. Otcův, která jsem nemohl, zde od
uknulý od Slovenska, rospředati, daroval jsem chudobnějším čekancům
slov. na l'cštanslióm nemenilti, kteří Vám za to děkují.
Balík zde pripojený ršěiteš oddati p. Poimonovi redakt. Hlasu
jednoty kat.
Bude mi velice milé, když Vás budu moci ! Budíně o budoucích
feriíoh uvítath
uhostiti, kgm přijíti jste již r. 185_2_byli__slíbili.
P. Palárik se Vám porouěí.
Ostatně při opětování mě prosby a mého želáni poroučeje se
Vašemu delšímu přátelství zůstávám

Vašim opravdivým přítelem a bratrem v Kristu nejoddanějším

Ondřej Radlinsky.
Vertatur.
Paklík na p. Joz. Machá leka kooperatora prosím ráčte poslati

do Uhersk. Hradiště
pro bezpečné příležitosti.

k p. KaroloviSohaffelovi

knihvazaěovi

129.

Jiří Slota (1819 —1882), kaplan v Šaraticích na Slavkovsku, Sušilovi.
Stěžuje si -na vyloučení své z výboru Dědictví CM.
Adresa na 4. str. 80: Ze Žerstic[tak]. Jeho Velebuostí Pánu Panu Frant. Bu—
ěilovi veledůstojuému Professorovi v Brně.

V Šaraticích due 8/10 850.
Veledůstojuý Pane Starosto
Dědictví sv. Cyrilla Methoda!

Vroucně děkuju Velehnosti Vaší za tu bratrskou důvěru, již jste
mi prokázati ráčili tím, že jste mě vyvrhli z výboru Dědictví sv. C.
a M. Odpustiti rsětež, pakli to za pečet považuju, přiloženou na křivé
a nepřátelské o mně zmýělenílu jistých, vší lásky Kristovy prázdných
lidi. Zajisté k doplnění kalicha mého hořkého nemohli jste lépe při
spěti jako zjevnou touto nedověrou (MiBtrauugsvotum) přede tváří
škůdcův mých, přede tváří tisíců lidí, jimž jméno mé neneznámé.
Bohda toho bych se nikdy nebyl nadál, toho bych nikdy nebyl očekával
od onné[!] strany, ježto se posud zdíleti zdála se mnou krutý osud života
měho i těžká utrpení, jakováž jsem posud za Slavii mat mou i jejich
podstoupiti musel; ježto se ku mně plápolati zdála láskou bratrskou
nejupřímnější.
Ze mě nepřátelé krve slovanskěpohauem nazvali, že mi nepřáli
skromničkého světla slunce ranního, anot teprv vycházeti zdálo se na
obzoru života mého zarmouceuého: to ovšem těžce ranilo mou ubohou
duši; ale snesl sem[!] to předc s onuon'silou, jakováž slusi katolíka [l]
i kněze. Ze ale i Vy, jimžto zevrub známy jsou cesty moje, povrhli
jste mnou před celou Moravou, v jejimžto[l] plemenu mrtvém, neméně
nežli mnozí jiní, i já pomáhal jsem buditi víru i život, a dlé možnosti
buditi je nepřestávám: že Vy buď z bázně aneb z jakýchkoli jiných
ohledů odmrštili jste mě od sebe, jako obludu anebo stvoření ohyzdné,
malomocné, to načisto rozdrtilo mé srdce, to zničilo ducha mého.
Zaplat pán Bůh! — Odloučen od domnělých přátel i zjevných
nepřátel o samotě činiti budu to,. k čemu mě povolal Bůh, V tichém
úkrytu chci dokrváceti a rozpomínati se na vděčnou Moravu, chci
pečovati o prospěch ústavu, ]: jehožto bytí, již v početí jeho, nemálo
přispěla má myselř)
'. Násl. Neboť vězte, že — protržena.
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Tolik, silnou maje k Vám důvěru. veledůst. pane Starostol chtěl
sem Vám zděliti z bolu srdce mého. Zároveň však prosím Vás, aby
jste byl pamětliv toho, že žádná ctižádost, jak nás obyčejně naříkají
zlí lidé, nepohnula mě k řádkům těmto; nebrž náděje. zklamaná,
s kterou sem očekával, že mě přijetím do spolku svého, k spravování
Dědictví, dodáte síly v trápení mám; a důvěrou touž měrou ku mě[l]
vyslovenou povznesete ducha mého; : jehožto pokoření nepřátelé moji
plesají na mnoae.
Tím se do lásky Vaěl odporoučím a zůstávám
Velebnosíi Vaší nejoddanější
Slota.

] 30.

Slota, od jara 1852, složiv v Praze zkoušku a české řeči a písemnictví,
učitel gymnasia v Bsňské Bystřici, Sušilovi.
Žádá o prohlédnutí slovenského rukOpisného překladu Zjevení sv. Jana
a o saaláni vody sv. Valburgy. Dědictví C. M., příspěvky a ctil-noci.
Nude! apolku av. Vojtěchu. Spory československé.
V hee-ne

_" M7

-est nikdy \, někdy !. -

vevina-ah| hlt-Hah.

| často nesprlvně ve spěchu dloulene. —

Důstojný Vele-lovutný Panel
Velebný p. duchovník Kulda mi na dva listy už neodpovídá a
protož domnívaje se, že to bud' nechce anebo nemůže učiniti, přinucen
jeem obtěžovati Vali Důstojnost s následující prosbou. Nedávno do
ručen nám byl rukopis slovenský, obsahující výklad Zjevení
sv. Jana, s tou prosbou, abychom jej přehledli a přehlednuvše
a za hodný toho uznavše v tisku jej uveřejnili. Slušnost žádosti této
nanavěe s radostí přislíbili jsme učiniti tak a ihned mezi sebou uzavřeli,
požádati Vaši Důstojnost o práci tu, vědouce Vašnost jedině k tomu
býti povolaného. Uznatili pak ráčíte, že rukopis tisku hoden jest, chceme
jej potom buď Dědictví našemu v Brně anebo onomu v Praze odpo
ruěiti ano i odevzdati, ovšem pod jistými výmínkami, o které se
v prázdninách sjednáme. Očištění a přepis rukopisu já sám převeamu.
Pocházít rukopis ten od nebožtíku Štefanoviče, zemana slovenského a
druhdy v úřadech stoličných postaveného, jenž před rokem tuším
82 let stár jsa se světem se rozžehnal. Vytištění jeho, ježto více český

než slovenský [l] psán jest, mnoho hluku narobilo by na Slovensku a
patrnou zadalo by ránu nešťastné a bezsmyslné straně Slovákův budín
ských. Prosím nníženě Vaši Důstojnost, aby jste mi co nejskoreji
ovšem příznivou odpověd dáti ráčil.
'
Druhá prosba týká se vodičky sv. Valdbuggy. Jedna vznešená
rodina baňsko—bystřická má chorého na oči. Uslyševši o vodiěce této,
požádala mne o zaopatření jí. l v záležitosti této utíkám se k Vašností[l]
a snažně žádám, aby jste mi dvě ílašečky koupiti, po poště odeslati
a též i známo nám učiniti ráčil, jakou cestou bychom ji napotom sobě
zaopatřovati mohli. Cenu vodičky ihned po poště nejbližší po obdržení
jí s poděkováním nejsrdečnějším odešleme. U příloze posílám 10 zl.
stř. co vkladek do Dědictví sv. Cyrilla a Methods. za důstojného pana
Štěpána Schwagd_tn_er-a, professors

bohosloví

v semeništi baňsko-by—

střickém, a prosím, nemohouli mu knihy na minulý rok připadající
zcela dány býti, aby aspoň Fabiolou obdarován byl.
U této příležitosti nemohu nepostěžovati sobě, že jste mi diplom
tak špatně písaný poslali, že se pověsiti ho stydím, jakož i nad tím,
že jste tolik ohlednosti ku mně neměli, aby jste mně[!] byli za zakláda
jícího úda uznali, ačkoliv posavad příslušný vkladek nesložil jsem,
dobře vědouce, že to učiním, jakuáhle moci budu; vždyt jsem už,
tuším, více na literaturu naši obětoval, než co nedoplatek můj činí.
Neměl bych sice toho připomínati, aby se snad nezdálo, že se-nestydatě
vtírám anebo'že žebru, kde se však sami toho nedovtipnjí, tam se to
i po lopatě podati může. Já myslím, že'jsem během pěti let tuším
dosti mnoho k prospěohu Dědictví na Slovensku učinil ji.—Dědictvímně
k vůli nechce učiniti nic. Kolik zlatých já utratím při rozesílání knih
až tam do nejzazšího kouta Oravy a po celém Zvolensku. Domníváte
se, že mi každý zaplatí poštové [l]. ano sám biskup ani se posavsd jen
nezpýtal, či je co dlužen, jakoby jeho knihy ku mně v povětří.vždycky
přiletěly. Z kalendářův na rok 1856 zůstalo mi přinejmín[!] 30 exem
plářův a za 40 mi posavad nezaplaceno; proto jsem také Moravana
rozšiřovati přestal. Stalo se také, že se knihy na minulý rok do Ja
blonky odeslané na cestě ztratily, vnž teprv teraz dozvěděl jsem se.
Což to všecko já škodovati mám? Zadám teda Vaši Důstojnost, aby
jste mi u „Dědictví“ náhradu oněch BUexemphířův Moravana a těchto
dědičných knih na rok 1867 v ten způsob vymoci ráčil, aby mi ony
u Nitscbe z knihy vymazány, tyto pak ještě poslány byly.
Ze sv. Vojtěcha nebude nic; a mělli by.říaen býti spolek tento
rukou Radlinskébo, lépe aby ho nebylo. Jeho neráznoat a nestálost[tak]

187

už překonává. trpělivost všelikou i těch, kteřlžto z mírnosti neobyčejně
posavade zastupovali ho. 00 s naším československým dopisováním do jeho
Novin zase v nejnovějším čase učinil, znamot Vám zajisté. Od minulých
prazdnin, kdež jsem ho schvalně[l] navštívil, už po třetí změnil úmysl
svůj. Ze to nečiní s ohledem na dobré naroda, ale — nechci ho sice
potvařovati — ale z[l] ohledem na sebe, ani já ani nikdo : rozvažlivýoh
Slovákův nepochybuje. Tyto dni poslal farář Ploěio fulminantný članek
naproti němu do Školy a Života, statečný v něm veda boj na česko
slovenčina. Scitovský chtěl zříditi odbor slovenský při spolku sv. Štěpán:

a mně[l] učiniti ředitelem jeho; ale Radlinský . strana jeho nhsilai to,
bojíce se zajisté mého principu

česko-slovenského.

Jsou„t_.i___81g„t_ů_ci——
bus

ne věcci —- předce jen velicí darebáci. Důstojný Pane, kdyby jte byl
evčdkem počínání“ těchto lidí v každém ohledu, styděl by jete se být'
Hlovákem. Strana československá jest poněkud mírnějlí, statsčnějí, ale
i tu u mnohých duchovní a mravuy jejich ru 'apovaha na takovém
stupni stojí, že člověk jen s velikým sebe samého zepředu s nimi
obcovati může.

.
Není teda divu, že se mi už ten život mezi nimi zhnusil, . le
bych, kdyby možné bylo, dnes se do Moravy navrátil. Raději mistrný
lokalistou mezi Vúmi.-nožli ksnonikem slovenským.
Nei čas už, abych přestal. Valnostina dobrota promine mi, že
jlem Volnost tak dlouho nudil, a dovolí mi, abych se s obzvláštnou
uotivostl snsčiti mohl Vall Důstojnosti

nejoddanější a nejvděčnějšl duchovní syn
Jiří Slota.
V B. Bystřici dne 27/2 1858.
'
Srdečné políbení všem bratřím.
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Slota Sušilo vi.
_Vyzváni Dědictví C. M. k práci přijímá. Chce se hlasiti o faru.
Biskup Moyses. Spolek sv. Vojtěcha. Rukopis Smetanovičův (či Štefano
vičův, srv. dopis před.) Vzkazy Kuldovi. Vodu sv. Valhurgy. Hr. Silva
Tarouca. Ještě spolek sv. Vojtěcha. Rád by se stal členem Hospodářsko
historické společnosti v Brně. Oslava pamatky sv. Cyrilla a Methoděje na
Slovensku.
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Milovaný Otče národa !

Nemohu Vám.vysloviti, jskou radostí naplněn jsem byl, vida
opět jednou písmo Vaše a ěta srdečuá slova Vaše. Co se týká žádosti
„Dědictví sv. Cyr. a Meth.“, čili raději vyboru jeho, s radostí jí vy
plniti hotov jsem, ačkolvěk se teprv teraz ucházíte ku mně, když jste
už všecky kouty povymetali a nikoho ku práci té dostati nemůžete;
jakoby před tím Sloty ani na světě nebylo. I traufám[l] si k spokoje
nosti Vaší práci tu nesnadnou tím spíše provésti, čím více času, doufám,
v novém povolání svém míti budu. Vězte totiž, že mám dostati fáru;
aspoň zkázáno mi z Kříže, sídla obyčejného biskupova, že budu na
prvé místo položen. Fára ta jmenuje se „Piargy“ po slovensku, „Bei-g“
po německu, a jest skutečně i německá. Risum teneatis: Slota na ně—
meckou fárui budete volati. Ale neodsuzujte mne bezohledně. Sotva
kdy jsem nějaký krok učinil s takovou rozvahou, jako ten, když jsem
se o beneficium toto ucházel. Patronem jest král. svob. horské město
Kremnice, od něhož také jen asi '/, hodiny vzdálené jsou Piargy_
Farář kremnický jest muž 77 rokův starý, i budeli chtět Bůh, jak
enadno se budu moci farářem kremnickým státi. Staneli se to, pak
se žádným ministrem ěařiti nebudu; nebot kromě důchodův výborných,
jest s místem tím obyčejně i církevně nějaká hodnost spojena; a pak
ovšem i národně budu moci v lidu úěinkovati, poněvadž správa du
chovně utrakvistioká jest. Nedostanuli Kremnici, žádati budu nějaké
slovenské beneňcium. Že se o fáru ucházím,'k tomu mně nejvíce po
hnula má častá chůravost, kteráž ze žluči a velikého namáhání pochází.
Nebo katechetou býti na celém gymnasii podle nynějšího systému vy-.
učovacího, není nic sladkého, vždyt člověk ani jediného dne, ani jen
v tu boží neděli odpočinku nemá. Povážíteli, že kromě toho dvě hodiny
v ústavě děvčím vyučuji, snadno pochopíte mou professorskou pře

sycenost.A k tomu Met

od biskupa, ze všech stran košutáry

obklíčeného a Slovákům od nějakého času zcela nepřejicího, neuznalost
ze všech stran. Zádáteli věděti, do jaké kategorie kladou zde professora
či 'gymnasialnébo, či theologického, jen nahlédněte do schematismu;
vždyt nejsme od dvořenínův biskupských, rozumím kněží, ani jen za
hodných uznáni Reverendi Domini nazváni býti, ale jen Domini, jako
hoc který kierik, anebo tovaryš. To se děje pod samovládným Moj
sesem v diécesi B. Bystřické, at nič o ostatné jeho správě diécesalné,
at nič nedím o ostatných kouskách jeho nebiskupských, nad kterými
by vám vlasy hore dúbkem stávaly. Než o tom lépe pomlčeti.
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Narodovci naši ovšem rmoutí se nade mnou; a jen to jich upo
kojiti mohlo, že Piargy jen 5 hodin od Bystřice vzdáleny jsou, takže
každý měsíc aspoň“ raz do Bystřice budu moci přiběhuouti, ovšem pres
hory. A proč se rmoutí? Vysvětlím Vám. Záležitost spolku sv. Vojtěcha
přenésla se k nám do B. Bystřice. Já sám vyzván od Pešt-budinčanův
a vyslán od národovcův bystrických podniknul jsem cestu do Budina
v minulých svátcích velikonočných, kde mi všecky listiny, _ano i po
saved učiněné příspěvky slavně u Paláríka u pritomnosti více Slo—
vákův odevzdány byly. Co nestálého a hezrázuého Radlinského k tomu
pohnulo, snadno dá se pochopiti. Nemožnost provésti, co započali,
poněvadž započali nemoudře, neprozřetelně, bez porady ostatních Slo—
vákův a separatisticky. Podivná to věc, já největší zastupitel česko
slovenčiny na Slovensku, kterého by byli ještě před rokem v ližici
vody utopili, musel jsem se státi prostředníkem mezi Budínem a By—
střici! „Až nám ten odejde, co si počnem?“ táži se druh druha, ,nebot
Slováci naučeni jsou fuky dělat, ale nič nepracovat. Zřejmým důkazem _
jest tuším dosti jejich literarný život. Zdali my to budeme moci na
praviti, co oni pohabrali, a provésti, co začali, nevím. Dvůr biskupa
baňsko-bystrického málo co jest příznivější národny'm záležitostem naším,'
jako ostřihomský, a byt by to i s tím nejsvětějším účelem spojeno
bylo. Ostatně pokusíme se. Kanonik Červen postavil se v čelo věci, a
odhodlán jest i k tomu největšímu odporu naproti biskupovi. „Nebudeli
se chtět zaujati spolku sv. Vojtěcha Mojses, budeme jednati bez něho“
jsou slova jeho; nebo od tohoto spolku závisí naše duchovně bytí
i nebytí.
Co se týká- rukopisu Smetanovičova, totiž výkladu sv. Jana
Zjevení, ten odevzdán jest profesorům bohosloví k prozření. Ale páni
tito, nenavyklí žádné práci, nechali až dosavad ležeti rukopis na pro
zření jeho ani nemyslíce. Tato čeládka profesorská, zcela jiného druhu,
než vzdělaní, rozumní professorové jiných zemí, dělá jen fuky, muky,
ale skutek utek. Mám věru těch slovenských učencův i neučencův už
až po uši. Mne [l] se zdá, že i tento rukopis mně jen zas za krky padne.
Co se stane, nezameškám zděliti s Vámi.
Bratru Kuldovi vzkazují, že jsem si práce.dal nad míru, abych
původného smrkavého tabáku žlutého pro něho zaopatřil; ale věc to
nemožná; a to proto, poněvadž se ho předně nedostává a poněvadž se
ho i prodávati obavajl, aby nebyli zrazeni. Tak nazvaného Debrejského
však půl libry dostane co nejspíše. Co nevidět i jemu písati budu.
Zatím děkuji mu srdečně za službu mi z ohledu spisův žádaných pro.
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kázanou. Byl by mi veliký vděk udělal, kdyby mi byl poslal 'ty spisky
Gaaserovy i v německém originalu. Možnáli mu to, at mi je zaopatří.
Vodička sv. Valburgy nespatřila světla božího v Banské Bystřici;
nedostali jsme totiž nič jiného leč střípky a množství kouskův tvrdého
papíru, tak že to velikanské „Pozor!“ na víčku škatulky napisane
zdalo [l] se nám býti Poimoniadou anebo Kuldiadou vnlgo šelmovstvím.
Já aspoň toho přesvědčení byl jsem až do Vašeho listu. Mezitím písali
jsme ku pramenu vodičky zdravé, a dostali jsme více Hašeček za
bagatell i s krásným dopisem velebné pani, s vodičkou manipulující.
Frantovil) však předce srdečné vzdávám díky za dar ten svatý, ač
roztřískaný. O účinku vodičky nic se neprosléchá. —
Já nevím, jak : hrabětem ') do pořádku přijdu. Musel jsem za
něho zaplatiti 9 zl. 20 kr. stř. jakožto předplatek na Cyrilla a Methoda,
ale mi nic neposílá. Taktéž nemá se k tomu už dvě leta, aby mi da
rované knihy, jmenovitě Encyklopedii Welteovn a Wetzerovu, jakož
ípatristiku Rehákovu doplnil. Co dělá? Kam mám písati za ním?
Kdybych věděl, že příchodem svým do Brna bych něco u něho
i u Vás poříditi mohl, navštívil bych Vás v posledných svých prázdninách.
Ještě jsem Vám něco pověděti dlužen zůstal, totiž, že jsem při
odebírání záležitosti „sv. Vojtěcha“ přislíbiti musel, vysloviti v jednom
paragrafu statut spolkových, že se každá dobrá kniha, či už v česko
slovenčině anebo v Radlinského slovenčině pisaná bude, od Spolku
přijme a vytištěna bude. To aspoň po nějaký čas, pokud "fanatismus
slovenský se : kou-b přepiatých nedoukův a holobrádkův nevykouří.
Fanatismus tento jest tak veliký, že kolikrátkoli naň pomyslím, všecko
se ve mně dvihá[tak].
Milovaný Otče Moravyl Nebyloliby možná, abych aspoň nějakou
památku za Mleté meěkání a lOleté mozolné pracování na vinici Paně
i národně na Moravě s sebou do hrobu vzíti mohl, státi se členem buď
dopisujícím anebo čestným „Společnosti hospodářsko-historické v Brně“ ?
Kdyby jste mi k tomu dopomohli, způsobili by jste mi velikou radost.
Jak se Vám páčil článek: „Slavnost Cyrillo-Methodějská v B
B. 1858“. Chtěl jsem tim článkem dokáaati, jednak co by bylo po
vinnosti Slovákův k oslavení památky tisícročné sv. C. a M., jednak
že i já po slovensku piaati umím.
Než čas už, abych přestal.
') Pojmonovi.
') Silva Taroncou.
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Líbaje Vás všecky se vší vroucností, a odporoučeje se i dále do
Vaší lásky otcovské, jíž zasluhovati sobě nikdy nepřestanu, trvám
s srdcem zcela Vaší Důstojuosti oddaným
vděčný syn

Jiří Slota.
V B. Bystřici dne 2: Junia 1858.
132.

František

Hošek (* 1827 v Brně), doktorand ve Vídni, _Sušilovi,
svému bývalému učiteli.

Zprávy o studiích a životě v ústavě sv. Augustina čili Frintaneum
a na fakultě. Drobnosti osobní. Fůrstovy (srv. str. 58 ') české bohoslužby.

Ve Vídni dne 10ho prosince 1850.

Důstojný Panel
„Slované jsou holubičí národ“, protož také nemůžete se na mne
hněvati, an jsem slovu svému, slíhiv totiž měsíčně psáti, nedostál. Či
mohl by jste [tak] snad mysliti, že jsem na domov zapomněl? Věru, tot jste
nemohl; jsem úplně o tom přesvědčen. Mnozí mito sice často předstí
rali, však nechat jim odpovídají vzdeohy mé, a já jim pravím, že nikdy
nebyli v cizině, a srdečně jim želám, by totéž co já zkusili. Přiznávám,
že jsem pro tu samou příčinu poněkud váhal (čím jsem si bez pochyby

hromadu lidských Mí udělali?),

v pravdě však nechtěl jsem spíše

psáti, až byoh něco řádného zkusil. Však oož zajímavého psáti? Mám
Vám líčiti život náš? Jest opravené vydání seminářskěho. Mimo ranní
a večerní modlitby meditace„čtení z písma sv. N. a St. Z. a breviáře
přednášejí zdejší direktoři denně 0 rozličných věcech, a sice Vidmer
o sv. stánku, překrásně a. s obrovskou učeností, Švec (vtělená dobrota)
conoilia, Anibas (spiritual) liturgiku ». Simor (Maďar) a. la Binterim
Memorahilia (při jehož přednáškách dobrá polovice sladce spí). Též jest
nám slyšeti suhlimiorem exegesin St. Z. Dr. Earle, a sice knihu J obovu,
učený to sice muž, ale žvástá jako . . .. Jaké to trápení, račtež si po
mysliti, ani člověk při každém veršíku řecký (oi 6), chaldejský, syrský,
arabský a latinský překlad nčiti se musí. Dr. Kozelka vykládá I. list
ke Kor. a skoro na ten samý způsob jaky [l] Vy, důstojný Pane, a. protož
ho také rád poslouchám. Mimo to přednášel nám z počátku Vidmer

hebrejsky, později arabsky, a nyní překládáme v obojím. Za 14 dní
(máme skoro denně 1% hodiny) přednesl nám hebrejskou mluvnici
podle Evalda a tak, jak to bezpochyby žádný nedovede. Pravda, že
jsme hrozně pracovati musili, bychom stačili. Dokončiv mluvnici počal
nám vykládati Joela; po první kapitoly[!] však začal jsem já sám pře
kládati (pro sebe), v čemž i nyní pokračuji, přeloživ celého Joěla -a
až posud 5 kap. z Amoše; výklad k tomu podle Rosenmullera a k tomu
slyším Vidmerův výklad. Já bych ho skrz celý den poslouchal, an
jednotlivé části tak probírá, že s tím i celé písmo sv. vysvětluje, a od
něho jsme se mnohému přiučili, čehož bychom se sami nikdy nebyli
nedomáhali. Z arabského jsme též přeložili as 4 listy a já již také
začínám "sámpřekládati. Tot jesttakřka obligatní, o čemž pracuji.
Mimo toho denně čtu několik kapitol z písma sv., při čemž mi velice
prospívá Hanebergs Geschichte der Ofi'enbarg, již jsem celou proštudoval;
o obětích St. Z. Thalhoter, Die nnhlutígen Opfer, Hugs Einleitung a až
do nynějška jsem přečetl 2 svazky Sepp, Leben Christi. Pravil kdosi
o Seppovi, že jest „Fabelhans“, však: „kdoby mně to slovo řekl, na
toho se podívám“. Potom chci študovat Bahr, Symbolik des mosaischen
Cultus (k němuž jest Thalhofer takřka supplementum), a Hengstenherg,
Christologie.
'
Tot v krátkosti popis prací mých. Kdyby jste mi laskavě raditi
chtěl, čeho bych ješlě študovati měl, velice tomu budu povděčen. Sepp
nepatří mně; an bych ho ale později, až budu exegeskn N. Z. študovat,
potřeboval, tedy Vás, důstojný Pane, uctivě žádám, by jste mi ho půjčil,
an si ho nyní koupiti nemohu, ač jestli ho sám nepotřebujete. K němuž
račte přidati Herbst, Einleitung in das A. T. Já píšu také mým [|]
rodičům, oni k Vám zajdou; bude-li Vám tedy možné nadřečené knihy
jim odevzdati, tut jich obdržím beze všelikých výloh, an otec můj skoro
týhodně zdejším kupcům zboží posílá.
Co do zdejšího života obecenskčho, málo jsem ho až posud poznal.
V. p. Furtbl), farář na nábřeží, jest rázný člověk, některé z vašich písní
zpívají se nyní v kostele. Račtež si pomysliti, on chce při hrubé
mši sv. všechno, co kněz zpívá, v slovanském jazyku zpívati a
chce o dovolení k tomu žádatil Letos o zeleném čtvrtku, velkém pátku
* bílé

BObOÍě slavil

všechno

v slov. jazyku.

Než více —
o něm až

Po druhé, co nevidět ho zase navštívím. Miklosic [l] přednáší o staro
slovanském jazyku; půjdu také k němu. Máme zde Rusína, od něhož
') tak m. I'ůrst.
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hodlám se mnohému přiučiti. Jakýsi žid přednáší na zdejší universitě
o 12 menších prorocích, chci tam také někdy jíti. Práce, jak jistě
uvěříte, jest až nazbyt; pročež také pracuji denně až do 11—12 hodin,
jestli toto vydržím, ví sám Pán Bůh, mně se zdá, že již něco na mne
přichází. Někdy mue opanuje jakási trudnomyslnost a touha, že bych
ihned utekl.-, a když se mi zle daří, jdu k Stáro-vi 1), a tu si zazpíváme
nějakou slov. píseň ; já jsem i přeložil: „Běžela ovečka“ do hebrejského.
Tak musím někdy trochu veselosti mocí přitáhnouti, když jí není.
K tomu ještě, co jsem zde, žádný ze spolužáků mi nepsal, tak že
o našich záležitostech pranic nevím. Platí snad: Aus den Angen aus
dem Sinn? Naproti tomu, kolikráte jsem na Vás, důstojný Pane, a na
ně vzpomínal! O vy nevíte, co to jest-, v cizině býti! Pročež, mohu
hojných zprav[!] doufali?
Z listu, jejž Stára od Dohnala (ze semináře) obdržel, vysvítá, že
si Podrásek již na professora hrá, neb píše Dohnal, „že prý nám při
konkursu nasolí“ jakož i Bílýmnl Považtež tu hloupost. Což bude Bílý

také hebrejské študovat? — Jak se daří p. redaktorovi?') Tisíckráte
ho pozdravuji, Nedopatřením stalo se, že jsem jemu jeden díl breviáfe
sebou vzal; prosím za odpuštění ; co nejspíše chci ho odeslati. A jak
se Vám, přemilý důstojný Pane, daří. Vyjde brzy sv. Justín? písně?
Důvěrně očekávám, že se nad ubohým vypovězencem smilujete. Jest
v. p. Kulda v Brně? Ještě něco o Podrásku. Je zde z Olomouce
jakýsi Poslušný, Vám bezpochyby známý (našince), jehož jsem se
tázal, zda-li přece Podrásek k něčemu dojde; k tomu se sešla' celá
Morava (t. jsme my tři), načež jsme také o tom nasolení mluvili.
Poslušný se nad tim velice rozhorlil, pravě, že kdyby to domů psal,
zajisté by odmrštěn byl, i kdyby snad již ustanoven byl. Však Bůh
uchovejž, bychom to učinili. Já toto ale píši na důkaz, že také „soliti“
můžeme. Jeho Excelencí jest zde, ve čtvrtek odjede odtud. Missionář
Knoblecher přebývá a stoluje s námi. Feigerle bude bezpochyby za
biskupa ustanoven, aspoň slyším, že ho navrhli, a biskupové čeští jsou
mu nakloněni.
Mějte mne vymluvena, že tak roztrhaně, nelogicky píši, budoucně
chci vše svědomitě napraviti a obšírněji o zdejších lidech a národ
nostech psáti, doufám ale také pevně, že mne brzy potěšíte. Stára se
uctivě poroučí, bude také psáti.
') spolužák H.
=) asi: Matěji Procházkovi.

Srdečné pozdravení všem drahým známým; mou úctu v. p. Heini
šovi, bylo mi líto, že jsem se ani s ním rozloučiti nemohl; a p. p.
WeiB-ovi (ač jestli se s ním sejdete), p. Křižkovskému atd. Odporouěeje
se do Vaší laskavostí zůstávám

Vám, důstojný Pane, srdečně oddaný
Frant. Hošek.

D. List tento byl tho dohotoven, an bratr můj do Vídně přijel,
tak se stalo, že ho nyní teprv odesílám. Slyším, že Vondrašek nějaké [!]
písma u mne hledal, které Vám náležeti mají. Jaké by to byly? Ráčil jste
se mne tázati o jakémsi časopisu, zapomněl jsem však jméno jeho.
An mnoho o mythologii slyším, rád bych věděl, kdo mimo Šafaříka
ještě o slovanské mythologii psal.
Jeho Exeellencí přijde v pondělí domů, abych nelhal.
Ve Vídni 14ho prosince 1850.
F. H.

133.

Sušil Hoškovi.
Zprávy 'o známých (Kulda, Pojmon, Šmídek, Bílý). Nutnost práce
náboženské. Fůrstovo počínání. Zásilky knih a osobní drobnosti.

Drahý Přítelil
Potěšilo mne psaní Vaše nemálo, ač již ta holubiěina, o níž
píšete, se mi téměř vytratila byla. Ale listem Vaším jaksi se vrací a
vrátí se, budete-li pilnějším v dopisování. Především musím Vás pre
siti. abyste liter větších užíval v listech svých, ohled bera na moje
oči, kteréž ovšem nijak se nenapravily.
Píši na spěch a tedy prominete, že zlomkovité všechno psáno
bude! Nejprve vězte, že p. Kulda tu již jest a při audienci u p. exc.
bisk. propuštěn byl slovy: Seyen Sie so eitrig, wie Sie immer waren.
P. Patra Pojmona jste již tu bez toho viděl, a tudyž víte, že on na

rok povederedakci Hlasu jednoty

kath. P. p. Kulda nechce se

uvázati v redakcí, a dí, že jinak se o časopis ten statmi starati bude.
Sám pak pro naše dědictví sv. Cyrilla a Methods pracuje o životě
blahosl. Sarkandera, jež má snad na rok 1851 vyjití 1). Dále má někdo
') Na r. 1861. vyšel životopis bl. J. Sark. od Mat. Procházky.
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pracovali o Putování

Christa

Pána;

pak historii všeobecnoua

věci jiné, jichž potřebí jest, ale pro něž není pracovníků posud. Co
pracovníků u nás jest, jinak jsou zaneprázněni. P. Šmídek píše do
Dcnníka Víd., jenž jediný jest u nás časopis, jenž zastává církev katol.;
také má se připravovati pro gymnasium za katechetu, tak mu od sl.
konsistoře psáno. Dr.—Bílý bude delati doktorat v Praze a tedy nyní
zhola ničeho psáti nemůže. Z vašínců, co s Vámi byli vysvěceni, nevím,
kterému by se něco svěřiti mohlo. Pište mi, o kterém byste troufal.
Snad prý p. Bystřický? Psal bych Vám o nich, ale o žádném ničeho
nevím a žádný z nich u mne posud nebyl. Kdo poněkud schopnosti
má, musí se přičiniti a zapřáhnouti, aby pro církev pracoval; víte bez
toho, jak to v Čechách smutně vyhlíží a jak klonou ]: husitismu. Na.
nás v Moravě jest v jiném duchu psáti; musejník v rukou pantheistů
jest, časopisové jiní zaprcdáni husitismu; všudy samy_ negace, sám
zápor, a víte zapínáním nic se nedovedlo posud dostavěti; bouráním
jistě nikda palác se nevystavěl. V těchto smutných myšlenkách jste
i Vy mne utvrdil, vykládaje, co p. Ftirst dělá; toho věru nemohu
schváliti. Mše sv. má býti zcela latinsky od kněze zpívána; a Řím
jaktěživ jinak nepřipustí, aniž pak toho potřebí. Nevím, jak p. Fursta
přivésti, aby od toho bludného počínání upustil. Povstalo snad z nejčistějll
horlivosti; ale nevede k tomu, čeho při tom p. Fůrst očekává, a jenom
matenici větší působí.
Z kněh Vám posílám toliko 7 dílů Seppových; Einleitg Herbst
nemám při ruce, vypůjčil si někdo ode mne. Jak vidím, máte práce
dosti a ovšemínemůžetese dáti na jiná studia. Starý Zákon jest takové
důležitosti a takového objemu, že mysl jím samým dobře na čas dlouhý
zaměstnána býti může. Haneberg Vám dosti světla dává na dráze
historie a úvodu St. Z., avšak ovšem i Herbsta i Scholze prodělati musíte.
Dnes právě vystoupil z theolcgie p. Bubeník :: roku druhého.
Pater Keil přijde snad za faráře do Křižanova, na místo děkana, přišlého
do Olbramic; aspoň se tak povídá; na jeho místo přijde do Brna snad
p. Dvořák ! Telče; p. Baron u sv. Maří Magdal. aspoň si náději[l] tu
dělá o příteli svém.
Prosbu skládám na Vás, abyste mi vypůjčil, možuáli, Jahr-buchen
der bibl. Wiseenschaften von Dr. Heinrich Ewald. 1848, 1849, 1850
Nemůžete-li mně je poslali, tedy aspoň mně udejte pojednání v nich
obsažená.

Pak mám d v a svazky: ilirsko-němačko-talianski(ého) mali rečnik
od Josipa Drobnióa. U Beéu (Vídni). Tiskem jermenskoga monastira

1.0

1847, 1848. Avšak vyšlo jich více, snad 4 svazky; tedy, prosím, kupte
mně u Mechitaristů (jermenski monastir) 3tí a IV svazek. Nemusí to
byti hned; avšak se Vám udá brzy příležitost.
Jestli jsem na něco neodpověděl anebo Vám dosti ve všem ne—
učinil, odpustte. Sv. Justin (právě mně napadá) vyjdeli letos, nevím;
sotva; teprvá se opisuje překlad! Ostatek není hotov ještě. Avšak
o tom jindy. Porouěím se modlitbám Vaším]!] a líbaje Vás srdečně ostávám
Váš věrný přítel

Fr. Sušil.
Prosím, poruěte mě p. Stárovi a p. Poslušnémn.
V Brně d 16. pros. 1850.
O mythologii slovanské psal Hanusch, o německé Grimm Jak.,
0 slov. Rusové, jak viděti z II. sv. musejníka.
134.

Sušil Hoškovi.
Chystaná sbírka básní (Růže a trní 1851). Záchvat dny. Odpadlík
Juránek. Dotaz na rozvrh bohoslovných studií ve Vídni. Vzkaz Stárovi.
Porady s Václavem Štulcem stran kalendáře.

Drahdcenný Příteli !

Právem mně vytýkáte, že zanedbávám odpověď dávati přátelům
i těm, jenž mi převelmi milí jsou, jako Vy ve Vídni se nacházející
kněží naši. Ale odpustte, přátelé drazí. Právě nyní vydávám — aě
básně ty posud titulu nemají, poněvadž na vahách jsem mezi titulem:

Zpěvy a hněvy amezi titulem:Kvítky a výtky—právě,dím,
nyni vydávám ty básně svoje netiltěné (tištěných v Hlasu nevzal jsem)
.. udá se mi častěji, že ten neb onen verš přijde opraviti anebo jinak pro
měniti; práce to ovšm nepatrná, avšak předce velmi zaujímá prostoru času
a k jiným přihlédati pracím nedovoluje. Opět aopět jsem čítal a ěítám
básně ty a proměnuji a zase smazuji proměnu, a již budu tomu rád,
že týhoden tento skončí se tisk. Bude knížka právě tak velká jako
první Básně, totiž stran _202v podobném formátě a na témže papíru;
avšak cena pro drahotu papíru o 2 kr. bude zvýšena a výtisk jeden
za 50 kr. stř. se v kněhkupectvích prodávati bude. Snad můžete několik
exempl. odbyti? Leě o to nežádám, abych se nezdál uvalovati na
Vás břemena.
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A to jest jedna z příčin, pro kterou nemohl jsem psati. Byl jsem_
ale tyto dny neduživ, pokoušela se o mne znova dna, a sotva jsem
chodil; leč Bohu chvála potem vyšla nemoc ta, potem ovšem po 8 dni
opakovaným, ač jsem při tom jen jeden školu promeškal.
Již tedy aspoň poněkud, prosím, za výmluvu příčiny tyto dvě
přijměte a dobromyslně obě važte.
Ve Hlasu uvidíte, že 10 zl. odevzdano,1) a spolu čísti budete :

první

desetinu,

z čehožvyrozuměti prosím, že ovšem ještě zbyva

mnoho desetin.
Žalostna Vas došlé zpráva o p. Juránkovi bohužel pravdiva jest.
On, člověk poněkud surový, pohádal se byl kdysi a pobil s farářem
a odbýval za to u vv. pp. kapucínů. Nyní na jiném štacílumřel mu
farář; ale za administratora jiný byl ustanoven. To dorazilo ho, an,

jak sám pravil, s církví „pro hierarchův

nelasku“ na rozbroji

trval; sam zajisté pravil také: že to byl poslední vítr, jenž ho co
jabko (červivé) se stromu církve smetl. On sice v Jednotě sv. Cyrilla
a Methoda byl, a v ní zůstal, když jiní kněží vystoupili; tedy k Slo—
vanům se hlásil; ale obětivosti nikde u něho nebylo a láska ta jeho
byla kouř a praskot bez ohřevného ohně. Škody neutrpěla sv. církev,
než on sám; ovšem škoda té nesmrtedlné duše jeho, jenž v bludy
mohla samocbtíc se včepiti. Nezbývá než za něho modliti se.
Neděií se tedy takové věci, o nichž jste se domníval, aniž co
proslýchá. o suspendovaní páně KU)
Prosím, napište mi plan theologických studií, jaký ve Vídni letos
se zachovává. a jak “dále změněn a podržen bude; i u nas něco se

musí státi; ovšem mne nejvícezajímají, jaké studia

biblická.

pro

měny dosáhnou. O čem letos čte na universitě p. prof. Kozelka? atd.
Prosím vel. p. Staru, aby odpustil, že mu zvláště nepíši; společně
jste psali, společně, prosím, odpověď přijměte. Psal bych Vám, vel.
p. Stare, arabsky, ale mnoho jsem z toho zapomněl a o van conversivě
bych sobě znova musel přečisti; tolikéž o jiných platí; ta nářečí za
nechávam Vám k lepšímu chutnání; v Brně není jediné arabské knihy,
nad to pak syrské a chaldejské; avšak vynasnažím se, abych, až
přijdete do Brna, buď po arabskn buď chaldejsku a syrsku s Vámi
pohovořil, kdybyste snad němčiny, latiny a moravštiny zhola zapome
nouti měl, čehož Bůh uchovej.
') Na Dědictví C. M.

') snad: Klácelově.
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P. Štulc stavoval se při svém z Vídně navracováuí zde v Brně
'. mluvil jsem s ním. Chtěli jsme a on též chtěl spojiti se při vydá
vání kalendáře, jelikož kalendář náš bez okras vyjíti musí, aby drahým
nebyl. Avšak sešlo s toho, poněvadž kuěhkupe: prohlásil, žeby on
(v Brně) musel vydati kalendářík sám; tedy zůitáuo na tom, že

i dědictví

s. Cyrillske

v Brně kalendářvydá, jenž se i tiskne.

Nyní Vás obadva bratrský objímaje a do modlit. Vašnostiných
se porouěeje ostávám se vší úctou a láskou
Váě upřímý přítel

Fr. Sušil.
V Brně d 18 Máje 1851.

.

Prosím poručení na v. p. Posluěuóho.

135.

Sušil Hoškovi.
Juránkův odpad. „Růže a trní“. Úřední'výetraha red. „KathoL Blatt“
a zabavení listu. Kalendář Moravan a Bílého „Historie Moravy'.

Drahý Přítelil
Čím to jest, že Vy neodpovídáte? Napsal jsem Vám velikáuský
list a o všech věcech, co Vás mohly zajímati, oznámil jsem; načež
jsem Vás prosil, abyste mi o theolognckém studium jak rozděleno bude,
zvláště pak studium biblické jaké proměny vezme, věrnou zprávu dáti
si neetlžil. Napsal jsem, ač nemýlím li se, několik slov arabských &
hebrejských i syrských a chaldejských pro Vás oba dva a zvláště pro
p. Stáru, poněvadž v těch řečícb tak velmi sobě zalibujete. A Vy na to
všecko nic nedbáte a již téměř dva měsíce neodpovídáte. Čím to jest?
Dotčený bývalý kněz p. Juránek onehdy byl u p. provinciála mi
noritského s dvěma svědkama a že přestupuje k helvetské víře, vyjadřil
se. Na to p. provinciál: Ich nehm's zur Kenntn-B. P. prof. Sušický ale
ubolévá nad tím, že jedině po kancelársku s ním se dále ta věc, a chce
s _nímpromluviú a kdyby možná bylo, jej obrátiti a navrátiti církvi;
o čemž pochybuji, že by se dáti mělo t. j. že by prospěchu nějakého
mělo dojíti; ač ostatek chvalna věc ta.
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Růže

a trní

vyšly a o nich též jsem Vám byl psal již před

6 či 7 nedělemi. Jsou to revolučňata, povstaly básně ty, zvláště sonetty,
když najížděno na církev; za časů pokojných nebyly by takoveho
ohně nabyly. Přijde pak na to, jaký oheň to jest, zda svatý či nesvatý,
a rád bych slyšel od Vás, co o něm, o tom ohni, soudíte; ač máte-li
kdy obývati se takovými balatkami, důležitějšlmi zaměstnán jsa věcmi
v obor bližší sahajícími.

O redaktora ') Katholisches Blatt aus Mahren vězte či víte, že
poněvadž béře artikuly dráždivé proti npp. biskupům, že mu vyhroženo
f
se suspensím, nedá-li si pokoje s takovými dopisy; nevím, co činiti
bude; uloženo mu též, aby dříve každý dopis eensurovati dal anebo
aby pod takový dopis pokaždé podepsal jméno toho, jenž ho napsal;
čemu on se příčil a z té příčiny na poradu i do Vídně jel; vrátil se,
ale mne dokona jest tajne, na čem se ustanovil. Vy bez toho o všem
budete lépe zpraven než bych já Vám říci mohl.
O spolnžácích Vašich na ten čas ničeho nevím, někteří z nich
Vám již bez toho psali; aspoň jsem já jim nařídil, aby neopomenuli toho.
Kalendář našeho dědictví tiskne se a bude co první kniha vydáván
spoluúdům, při čemž i 100 výtisků rozdáno bude knihy p. Bílého:

Historie

Moravy, jež on byl dědictví daroval, jak jste bez toho

četl ve Vesně i v Denníku. '“)
Právě se dovídám, že 2 či 3 čísla Kath. Blatt ans Máhren byly
od policie zabaveny [l], poněvadž prý brojí proti úředníkům, že nemají '
víry, v čemž se s pravdou vetším dílem neminul; ale nevěra nechce

za takovou nyni') považovati se, ač jsme slyšeli, že se z toho chlubila
a posavade čest si z nevěry dělá; ale veřejně nechce co taková po
tupcna býti, ač, at dím opět, na Boží tělo dobře svou nevěru a ne
ohrabanost ukázala. Leč nechme toho.
'
P. arcikněz ReiBenhofer mrzí se, že vel. konsistoř prý vyjednává
a vyhrožovala a posavad tak činí s p. Davidem, 1) ač jemu (arciknězi)
ničeho o tom neoznámila, jakoby již byl za pometlo. Tak prý ti mladí
lidé (P. ..... *) starých si nevšímají. Ač pak p. arcikněz ničeho již
dávno nepracuje a všechno musí místo něho zastávati p. Keil, předce

jeětě čest a. slávu

žádá míti.

') Keep. Dawid.
') Videnském.
9) vepsáno před řádek.

') nečitelné jméno.

Čas jest, abych skončil. I libam Vás oba upřlmě co přátele s
bratry své, oslůvaje Váš

a Váš npřímý bratr v Christa

Fr. Sušil.
V Brně d 21 Junia 851.

Poručte mě p. Poslušnémn; a pište hned, aspoň brzy; nevim
zajisté, čim jsem zavinil, že mi tak dlouho žádného slova, ba odpo

vedi dlužné nepíšete.
136.

Anton Stars)) doktorand ve Frintaneu, Sušilovi.
Radost z ukončení přednášek. zármutek, že nemůže na prázdniny.
Tento a nisl. dopls Holkův psaný na jednom archu.

Wien am 29. Juni 851.

Hocbverebrter Herr Professor!
Euer Hochwllrden!
Wie viel scbůne und neue Sacben wurde ich Euer Hocbwtlrden
schreiben, wenn ich nnr Etwas wuBtel Es gibt awar viele schóne
Saoben, aber sie sind nicht. neu, und unter den neuen Saoben sind
gerade nur so viel scbóne, dali mir keine einfltllt, die Herr Professor
nicht selbst wuBten.
,
Doeh Halt! mir fullt etwas Neues ein, was auch in seiner Art
recht schon ist, aber freilioh nicht so wichtig, dali es das europuisehe
Gleicbgewicht bedeutend storen kónnte, nahmlicb daB gestem Hr.
Pr. Konelka seine Vortruge aus der bóheren Exegese gesehlossen bat
und was noch viel schUner ist, daB auch Dr. Kaerle morgen SchluB
macht mit seinen orientaliscben Vorlesungen.
So werde icb endlicb vom Schulbesucbe befreit! Was ich dartlber
froh binl Diesen Monat werd' ich die Examina *) machen, aber rigoro
') rodem Brban (1826—1907), 1865—1869 professor St. Z. v Brně, spisovatel
německý. Ačkoli spisovné Mtině se nenaučil, smýslením byl čas“: věci nakloněn. Kdy!
!. 1906 po dlouhé vsddlenosti na poslední své dny přestěhoval se do Brna, navštívil
staré české středisko, Čtenářský spolek, v němž kdysi s jinými mírnými Němci rld
dllval, a projevil vydavateli t. i., jen! jej po místnostech provinci, nemalý svůj údiv,
to ho již nikdo nezna, ba Le německý hovor jeho budil u přítomných tolikon pozornost.
') v ústavě samém, před rigorosy na universitě.

sieren werde ich nicht mehr kónnen, da ich noch nicht tanti bin, was
mich nur deílwegen argert, weil ich die Ferien verliere; hatte ich
fruher gewuBt, dalšíich eine so starke Neigung fur Ferienluft bekommen
wtlrde, so wllrde ich die Sache practischer angegriň'en haben. Kunftig
werde ich kluger sein. Wie gerne win-' ich bei so manehen Primitien
gewesen u. s. w. Es geht halt nicht, geht nicht und geht nicht.
Der heilige Franz von Regis 1) hat uns dieBmal einen Streich ge
spielt, aber es wird ihm nicht fernerhin gelingeul Angenehme Ferien,

Herr Professor! nach angenehmen Prufungenl
Móge sich Ihre Hand nicht bemllBigt fíihlen, einen 2') zu mahlen
(das „h“ scheint als ein h protractionis angesehen werden zu mussen,
wenn sich auch alle deutschen Professoren dagegen erklaren sollten!
Da setz' ich meinen Kopf auf, wie man das Oberhanpt gern thut,
wenn man sich nicht uberreden kann, gefehlt zu haben.)
Indem ich Euer Hochwtírden herzliohst grtlBe, bin ich wie immer
Ihr dankbarer Schiller

Stúra.
Bitte, dem Hr. Pr. WeiB meine Empfehlung auszurichten.
137.

Hošek Sušilovi.
Omluvy, že nepsal. Churavost.

Důstojný Pane !
Mea culpal Mea maxima culpal Měchem (či pytlem) oděn celé
tělo zahrnu popelem a prachem, bradu chci škubati, zkratka všechno,
co staří Zidé činíýali, i nad to chci činiti, bych Vás zase smířil. JÁ se
věru ulekl, že tomu již 6 neděl, co jsem neodpověděl. Však mohl-li
jsem se kdy omlouvati, nyní vším pravem. Chci totiž ke konci tohoto
měsíce rigorosovati :: tu mi bylo oblrati se variacemi oblíbené u nás
písně: „každá liška svůj ohon chválí“ t. j. bylo mi študovati písma
zdejších p. professorů, a poněvadž se učenost také na kopovým [l] počtem
archů zakládá., uvěřite, že jsem ohromné práce měl a posud mam.
Budu-li hotov — s jistotou tvrditi nelze; musím se předně ještě zkoušce
z vyšší exegesky podrobiti, a za druhé — a tot jest to nejhlavnějH
') jmeniny Bulilovy, k nim! asi zapomněli blahopřlti.
') snímku snedoltatečaěc.

jsemt již po delší čas jakýmsi neduhem prsním velice sklíčen. As
před třemi měsíci vyvinula se mi malinká oteklina pod srdcem, kteráž
nyní, rozšiřujle se přes srdce, až skoro ke krku dosahuje a hrozí celá.
prsa zachvátiti. A jaké to štud0vani při takovém stavu! Ptal jsem se
nejslovutnějlch lékařů, všelicos mi radili, nic však nespomába, ano
bolestí co denně přibývá.
* Mně se zdá, mene, thekel . .. Budu si to věru za velkou milost
Boli pokládati, udržim-li se do konce tohoto měsíce na nohou. Kdybych
však s pomocí Boží ke konci 'tohoto měsíce (30.) rigorosoval, přijedu
bez prodlení domů a protož bych rad věděl, jak dlouho by jste
v Brně zůstati ráčil. Jestli mi nebude možné rigorosovati, budu jistotně
psáti. Až dotud, přelaskavý důstojný Pane, buďte s Bohem a račtež
také někdy v modlitbách Vašich pamatovsti na. bídného a mizerného

Fr. Haška.
Ve Vídni lho července 1851.

138.

Sušil Hoškovi.
Zásika knih bohoslovných, předplacení Vukova slovníku, dar Miklo
eičovu díla Monuments linguue palaeoslov. e cod. Suprasl. (1851).

Na sp'ěch.

Drahocenný Přítelil
Pospíchám poslat Vám druhého díla Semischova s nadějí, že slovu
svému dostojíte a jej brzy v určitou lhůtu pošlete. Musím při tom
prositi, abyste mi poslal též Leben Christi von Sepp, a pak čehokoli
ze Star. Zák. nepotřebujete, zvláště pak Schubert, Briefe a Bahr
Symbolik a snad i Lexicon bibl. atd.
Prosím, račte mě praenumerovati na srbský slovník od Vuka
Stefanoviče. P. Miklosič mě poctil výtiskem svého Codex Suprasliensis
starosl. Radbych mu ppslal po Vás (dovolíteli) všecky knihy mnou
vydané, pokud jich mam; snad skrze Vašeho p. Otce.
Leč zatím Vás llbaje
Váš

Fr.
V Brně d 24 Okt 851.
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Sušil Hoškovi.
Zásilka bohoslovných knih. Miklosié.
Adressena str. 4. 8': VelebnémnPian Penn Frnnti

! k o vi H ol kovi dokt0<

nmlu ve Vídni.

Velebný Přitelil
Předrahý můj Pane Fr.!

Dekuji za poslané knihy, ač litnjíc[l], že Winer již v starším vy
dání se naleaa. Byl bych ale nejvíce potřeboval Seppa, poněvadž.
v tovaryšské škole přednállm nyní nový nikon, či historii 'Nov..
Zák. a proto musím prositi, abyste mi ho možnáli hned nebo co
nejdříve poslati neváhali. Z Ebrards jsem proti ustanoveni svému, že
docela jenom s Justinem se budu oblrati, počal čistí a nemohu pře
stati, tak mne zajal.
Nic nepíšete, co p. Stars děla, již—lihotov, a také-li nyní s Vámi
k historii přistoupí; srdečně ho líbam.

Tnto přikládám věci na. p. Miklošiče,

prosím, naneste je

tam k němu; máte nejlépe příležitost s nim se oznámiti. Od něho si

kupte gramatiku staroslovanskou; on v ni největší mistr jest; Hanka
jen stín proti němu. On (p. Miklošíé) vydal ji ve svazcích po německu.
Zatím Vás líbaje ostavam

věrný bratr v Chr.

Frant. Sušil.
V Brně & 4 Novemb. 1851.

Frant. Tomášekl) študuje ve Vídni práva.
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Hošek Snšilovi.
Semischovy názory 0 sv. Justinu, zmínka o některých spisech boho—
slovných. Obsazení biskupství ve sv. Hippolyte. Překlady z Koranu,
z hymnův Efremových, makam Haririho; práce o sv. Justinovi pochválena.
,) synovec S.

14.

Ve Vídni dne 16 listOpádu 851.

Důstojný Pane!
Především opět vroucí díky skládám za laskavé přepůjčení
Semiše, při jehož odeslání mne ta nehoda potkala, že jsem jej
z pošty nazpět vzíti musil, an zde žádných věcí bez pevné obálky ne
přijímají, čímž jsem se značně opozdil. Jakkoliv Semiš mnoho dobrého
do sebe má, předce mne několik hrubých omylů až domrzelo. Chci
mlčením pominout, jak o inspiraci píše, an náhledy své nikterak do
kázati nemůže: to však, žeby sv. Justin inspiraci co čteme:; byl pojal,
pokládám za hrubou lež; neb jedině proto, že na řečeném místě slovo
„čna-razancí“
se nalézá, jedině proto pravím, jej Montanistem býti souditi,
to mne domrzelo. Non oculis (dosadila) vidit Jesum sacerdotem, sed ěv
mrazu-rám div, ěv horám [tak] revelatione ipsi facta. Qiis non videt de
interna mentis visione (11530)sermonem esse; a podobným způsobem soudil
o trichotomii (zlomek „de resurrcctione“ nechci sv. Just. přivlastniti),
o kacířství Apollinaristickém, o coelibátu atd. Těšil bych se velmi
z toho, kdyby mně lze bylo, s Vámi, důstojný Pane, o sv. Justinu
pohovořiti, an se také honositi mohu, že jsem na některá místa přišel,
kterýchž Semiš při vší obšírnosti své přehlídl.
Posílám tímto mimo Seppa ještě Bahrovu symboliku II díly a
Thalhofera, ostatní budoueně. Jestliže Vás Ebrard zajal, což teprv
Bahr; on převelmi zahanbil dílem svým katolíky. Vydal také: „Dcr
Salomonische Tempel“ (čekám, až agio poněkud klesne, abych si to
jakož i Šteklovo dílo: Die Opfer d. A. T. koupil), v němž některé
věci, obzvláště co se sv. stánku dotýká, změnil. Těším se již, až ho
přečtete, na Váš úsudek. Thalhofer jest mladík, a tím jsem všechno
řekl. — Knihy p. Miklosičovi přináležející jsem teprv onehdy obdržel;
posud jsem však k němu jíti nemohl, an málo kdy se doma nalézá,
a my jen v jistých hodinách vycházíme. Co nejspíše však k němu
půjdu. Knížka o sjezdu kat. jednot, kterouž jste mi p. dvornímu faráři 1)
poslati ráčil, byla velmi poroucbána, tak že jsem zde jinou vázati
nechal, obdržel jsem od něho 2 zl. stř. Velmi zhusta a sice od lidí
obyčejně dobře zpravenýeh povídá se, že náš ') p. biskup do Sv. Hippolyta
se dostati má; nevím však, co o tom souditi; jak sem přijel a my
s dr. Šweeem ') k pokloně přišli, ptal se: Wissen Sie nicht, was dc
') Moravan Feigerle; stal se pak biskupem ve lv. Hlppolytě.
1) Brněnský.
') Moravan, prot. dogmatiky.

Burgpfarrer fur Hoďnunge'n hat? A při tom se praví, že jej ministerstvo
co prvniho navrhlo. Hned jak jsem se z práznin navrátil, tázal se mne
dr. Widmer otom, tvrdío[l], že to má z dobrých pramenů. Již několi
kráte jsem chtěl o tom psáti, jsa té naděje, že snad jistějších zpráv
o tom míti budete.
Přislíbil jsem, že bych něco z Koránu pro kalendáři) vypracoval,
však čím dále o tom přemýšlím, tím méně se mi to líbí. Kdyby se
i dosti stručný nástin podati měl, zaujal by však velmi mnoho místa,
an přemnohé věci dosti obšírného vysvětlení potřebují, což by se lépe
pro vědecký časopis hodilo. Račtež mi psáti, co o tom soudíte. — Za
to však mám něco jiného za labem. Přeložil jsem vloni některé hymny
sv. Eíréma ze syrského, mezi nimiž jest výborný jeden zpěv P. Marie
a sv. třech [í] králů, tak něžný, že bude pravou okrasou kalendáře. Po
zůstává as z 50 slok po 4 řádcích. Mát pak syrské básnictví do sebe
tu zvláštnost, že si může básník podle chuti slabyky (samohlásky) budto
přidat nebo vynechat, místo rýmu počítají se slabyky a řečený hymnus
počítá jich 7 do jednoho verše. Na ukážku: b'jaldech d'abro nuchro
d'nach : 7 slabyk: Narozením syna tvého světlo (slunce) vzešlo. Tof.
jisto, že týž způsob v českém překladu podržeti, naprosto nemožno.
Jiná báseň téhož skoro obsahu má zase tu zvláštnost, že se rymuje
naskrz na ojitt. — Úmysl můj strany toho jest: Já hymny ty přeložím
do českého (neb latinského?) & vy je ráčíte udělat?! Račtež sám
o tom rozhodnout a mne zpravit. — Též nyní se obírám čtením
Harírího a sice: makamy v překladu od Ruckerta. Neníf, to báseň
výborná jádrem, však formou a uhlazeností. (Možná že ji p. hrabě ') má.)
Tot by byla pravá okrasa literatury naší, práce však ohromná;
mnohých věcí ani nelze přeložit, kteréž by se musely podlé našeho
genia vzdělat. Budoucně více o tom. Jak brzy p. Stára rigorosovat bude,
nevím; já se ho ani o tom neptám, neb víte, že jest to lechtivá věc;
to však vím, že potom dogmatiku študovat chce. Já nyní veřejně čtu
práci svou 0 sv. Justinu; nevím sice, jak se líbí (p. Stára obyčejně,
— však nechám tohol), včera ale byl jsem u dr. Widmera (kdež se
napřed čte), a tu se tak chvalitebně o ní vyjádřil, že jsem se až
styděl, aniž mohu všecko napsat, co mi řekl. (Moravall ne já! Neví
to, jak se samo sebou rozumí, žádný, a prosím Vás usilovně, by jste
list ten hned spálil.) Zůstal jsem u něho skoro 2 hodiny místo 1/2ho
') Moravan.
') Tarouca.

diny, a mezi tím přišel p. Tomášek, jemuž jsem byl po obdržení listu
Vašeho psal, aby nás navštívil, nemohl mne však dočkat, přislíbil ale,
že co nejspíše přijde. Ja se srdečně na něj těším. — O mnohých
jiných záležitostech bndoucně a více. Prozatím se laskavostí Vaší
uctivě poroučí
srdečně oddaný

F. Hošek.

(Ještě jednou prosím, by to zůstalo tajemstvím, láska k Vám
mne k tomu svedla, ale psal jsem..l)
141.

Sušil Hoškovi.
Spis Semischův. Pověst o odchodu biskupa Schaffgotscbe. Pro úřední
nepřízeň zrazuje od návštěvy přednášek o cyrillštině, jejížw studium jinak
důtklivě doporoučí, a od uveřejnění nějaké prace své. Radí dále překládati
syrské hymny a Korun. Pochvala II. od představených. Starosti o synovce
Tomáška. Osobní drobnosti.

Drahý Přítelil
Pospíchal jste se Semischem, a ja posavade nedotekl se knihy
té; den kratek jest a oči moje slaby; děkuji p. Bohu, že již nastane
sv. Tomáše den nejkratší & že dne — ač jen co prý komar zívne —
přirůstati počne. To však dobře 0 Semischi vím, že na přemnohýcb
místech sv. J nstina dobře nepojal, a davno mu již spravedlivě vytýkam,
že sv. Justina proti všeliké pravdě Apollinariston činí. 0 jiných věcech
píše p. Semiscb rovně často poklesáva, jak jste Vy dobře poznamenal.
0 sv. Hippolyte — dí se teď, an věc rozhodnuta, že prý to
Slované roztrousili, chtíce p. exc. Šaf. raděj jinde viděti; v tom se jim
však velice ukřivďnje.
Ku p. p. Dr Miklošióovi snad jste již šel s těmi knihami. a těším
se, že jste snad se odhodlal blíže poznati cyrillštinn, ač pak bych
Vám sotva radil veřejně jí obcovati a čtení v nich frequentovati, pro
příčiny, jichž se domyslíte. Z týchže příčin neradím, abyste nyní již
něco vydal byt i sebe menšího — aspoň v slov. jazyku nikolivěk
& odstupují zhola od prosby, již jsem na Vás vznesl, abyste nyní již
přispíval ku podnikům literárním našim. Avšak proto přiučujte se
Cyrilštině, bez ní nemožno vniknouti v duchu jazyka našeho; a ne
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zanedbávejte nikterak syrské a arabské literatury. Syrové mají tak
krásné hymny církevní, pokud ja jich znam; jsou z nich některé
i v Thesauru hymnolog. od H. A. Daniele, Lipsiae 1846, mezi nimiž
i podobné hymna té, o které mně píšete, nebo začína podobně:
B'jaldech d'abro r. .. [?']. Připojil je ]: hymnům lat. Ludov. Splieth; při
některých jesti přeložení. A znama Vám bude kniha p. v. Pia Zingerle
Die heilige Muse der Syrer. Docela ie s Vámi shodují a Vás prosím,
abyste hymny ty syrské — tuším ponejvíce od sv. Efrema — přeložil;
rým v nich není a tedy Vy ovšem sám a sám můžete provésti věc tu
tak, abyste hotov byl s ní — krom věcí z arabštiny — (korán pře—
kladejte podobně z arabštiny pro nas; sotva ho ma přeloženého národ
který slovanský; dobře bylo by, abychom byli první — ke cti církvi.
naší) abyste, dím, hotov s ní byl po dvou létech.') Mám z toho velikou
radost, z myšlénky té, a myslím, že to bude úloha "Vaše, napajeti národ
náš vodou z východních pramenův a studnio váženou. Co mi píšete,
abych to u sebe v záňadří nechal, pozdě přicházíte s tím; já. jsem sice
s ničím nevytasil se o Vás, avšak exe. p. biskup když ho vítali vv.
pp. petrovšti, pravil jim, že všickni Vás za nejprvnějšího ze všech

frintanistů pokládají, ovšem všickni představení.

Ze já. z toho

nesmírnou radost mam, snad Vám nepotřebí vypravovati.
Co se Frant. Tomáška dotýče, rad bych věděl, zdali již předce
zmoudřel a zbylli již té vady, která. na celém národu našem lpí, té
míním lehkovážnosti. Prosím, příležitě pozorujte, abyste mi aspoň dali
Bůh ve feriích úsudek o něm povědíti mohl; nebo ač ja všechnu na
ději skladam, že dvě neb tři léta, jež byl jako v zajetí, ho napravila,
někdy přece napadá mi Naturam expellas furca atd.
Pište mi předce častěji; listy Vaše radostí mne naplňují, a ovšem
pište mi i to, co byste snad oetýchal se psati; vím zajisté že můžete
říci 2 Cor. 5, 12 oů yáp nálw

čau-rob; cnwcrcažvopev, a věřím, že jen

dyámj auvéxst Vás. A proto mi jen radost učiníte vším, co se Vás týká.
Odstěhoval se již p. Dr. Janíček z alumnatu k jeptiškém Uršu
linkšm. Domnívali jsme se, že tam přijde p. Geisaler, což by bylo mu
mohlo zdraví zachovati. Zatím jinak sedlo . . . Pozdravujte srdečně
pp. Stara a Poslušuého. Ja pak líbam Vás ostavaje Váš

věrný přítel'
Fr. Sušil.
V Brně d 17 Deeembr 851.
') Psáno synkými písmeuami uemasorovaně.
') až ukončí studia a zkoušky ve Frint.
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Hošek Sušilovi.
Fr. Tomášek. Miklosič. Poznámky o vlastní osobě a budoucnosti
Z boje o gůntherianismus.

Předrahý, důstojný Panel
Že mne Vál přemilý list nemálo překvapil a hojně potěšil, o tom
netřeba slov ěířiti; že jsem pak tak dlouho s odpovědí odkládal, toho
vinnu[!] nese Tomášek. Byl totiž teprv jedenkráte u mne, ačkoliv věrně
přislíbil, že častěji docházeti bude; já pak cbtěje Vaší docela spra
vedlivě, starostlivě žádosti zadost učiniti, očekával jsem ho denně, bych
aspoň poněkud obšírněji o něm psáti mohl, nepřichází však a tudíž:
nic jiného nezbývá, než listem ho opět přivolati, jak jsem to před tím
učinil. Když jsme se ponejprv sešli, nepoznal jsem ho, tak velice zdál
se mi proměněn; živý a jarý jest, jakým vždy byl, zdá se mi však,
že velmi, velmi zmoudřel a že co do obcování dobře pochopil slova:
estote prudentes, aspoň jsem jich několikrát slyšel z úst “jeho; a jak
koliv rád hovoří a vypravuje, svých záležitostí však nerád se dotýká,

jakoby se ráděj více u sebe uzavíral, lehkovážnost jsem nižádnou na
něm nespatřil a že mu čas zajetí velmi dobře prospěl, patrně viděti
jest. Při tom jest rázný a stojí na svém; tak k. př. koupil si při svém
přibytí klobouk, který jak se říká, již as před 6 léty z módy vyšel.
Budu Vám častěj o něm psáti, jak mile jen zase s ním mluviti budu,
radím Vám však, opatrně činiti, by mne co vyzvědaěe v podezření
nevzal, čehož, možně snad že. již skutečně stalo [tak], se obávám.
P. dr. Miklosiče jsem již poznal; daru Vašemu byl velice po
vděčen a srdečnon úctu svou Vám skládaje přislíbil těž, že jakmile
opět něco vydá, neopomine na důkaz úcty své exemplář poslati.
Grammatiku jsem od něho koupil, při čemž mi přislíbil, kdybych někdy
vysvětlení nějakého potřeboval, ochotně ho uděliti. Na Slovník Vukův
jsem těž předplatil, jak mile vyjde a příležitosti se mi naskytne, obdržíte
ho. — Nyní však obracím se k vlastním záležitostem svým. Ze mne
naši představení p. biskupovi zde chválili, a možné že poněkud příliš,
muselo mne více zarmoutiti než potěšit; neb omne niminm vertitur in
vitium, a když kdo mnoho rád mluvivá, obyčejně také více méně
pravdy se nemile dotýká; a takto myslím, že se i zde stalo. Znáte
mne, důstojný Pane, že se nerád upejpám, aniž přílišné neb nepřílišné—
pokory do sebe nemám, odstup pak také všeliké přílišné vychvalováni

„.
ode mne; a myslíte, že mi to prospěje? nikoli! neb povstane tim
zbytečného povyku,

nadělá. mi trochu závisti a konečně pozná a ví—

-každý, že nejsem žadné miraculum ale zcela obyčejný človíček. Psal.
jsem Vám sice, že mi dr. Widmer chvalné svědectví projevil, tím však
úmyslem (kdybych tak pokorným byl, zajisté bych to nebyl učinily
veden, by jste poznal, že se jakož o pokrok a vzdělání tak i o čest a
slávu vlasti naší a dioecese podlé možnosti domáham. Jsemt pořádný
u životě svém, hloupým zcela nejsem (tot negativně— positivního nemohu
nic ndati), študuji podlé síly své, bych s pomocí Boží někdy aspoň
poněkud dostal [|] úkolu svému, a hle! na tomto prostém a jednoduchém
zakladu chtěli by mne nemirně vychvalovati? Snažně Vás tedy prosím,
by jste podle toho příležitostně nahledy o mně nepravé a. přehnané
opraviti ráčil; jest to mrzuté, neprospěšné ano i škodné.
Však mám ještě něco za lubem, a sice tajemstvi, pravé tajemství.
v následujícím příběhu: Když jsem ukončil čtení své o sv. Justina.
(jest u nas obyčejem, že p. dvorní farář své zdání podá a sice sou
kromně), pravil mi p. Feigerle následovně: „Ich habe Ihnen mit viel.
Vergntigen zugehórt (hladě mi při tom tváře), sie haben mir viel
Freude verursacht, nur Schade, dass sie Ihren angenehmen Vortrag'
nicht werden anwenden kónnen, ich glaube wohl schwerlich, da ich
Ihnen sagen muB,daB sie Se. Exzellenz zu Ihrem Sekretár bestimmt
hat, und ich hoffe, das wllrde fůr ihre Brust das Beste sein.“
Hle toť to tajemství vážné! (že však ním [l] také zůstane, o tom ne
potřebuji ani pochybovatil? ja jsem o tom nepověděl žádnému, Vy,
důstojný Pane, jste první a však také poslední, a kdybych ve Vás
nekonečně nedůvěřoval s nejvroucnšjší úctu k Vám nechoval, věru
nebyl bych se s tím nevytasil [l].) — Ja byl jako omůmen a ohlušen &
nebylo mi možné, jen slovíčkem odvětit. Co však Vy o tom soudite?
Něco podobného by mi nebylo ani ve snu napadlo! — An však pře
kvapení to ustoupilo, jsemt nyní již zase zcela npokojen, neb: „znate
p. biskupa a tudíž snadno Vám bude posouditi jakož ono vychvalovaní,
tak i událost tu poslední.“

——

Pracuji nyní dale, jakoby se nebylo nic nepřihodilo, a nedám se
ničím mýliti, ostatni zanecham Panu Bohu; při tom však upřeně zřetel
svůj obracim k zastojům orientalským, jichž se, nechat se cokolivěk.
stane, nezpustím. Očekávaje co nejspíše Vašeho usndku o věci té,
musim též o obšírně vyložení některých slov ve Vašem posledním listu

<prositi>: „neradím . . . aby jste n yní již přispíval k podnikům našim
literárním“. (Přednášky o cyrilštině slyšeti, jako vůbec jakékoliv čteni
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nedovolují nám pravidla našeho ústavu.) Vůbec prosím, byste mi bez
obalu psáti ráčil, a takto důvěru mou opět důvěrou odměnil; Opětuji,
důvěra k Vám mne přiměla, bych to zjevil, co žádnému jinému bych
nebyl učinil.
Však pro dnešek budiž dosti. ——Vyšla zde včera brošurka:
Theologiaohe Fíluste v. L. Croy, v nížto se dr. Schwetza nerázně 1) do
týká, z strany íilosoíie Gílntheraf) pravě [1] jsem ji dočetl. P. Stára &
Poslušný se Vám uctivě poroučejí (P. Stára ještě nerigorosoval, myelím
ale, že již co nejspíše), což též z celého srdce činí zůstávaje

Vám vždy oddaný

Fr. Hošek.
Míním tak<é> brzy p. prof. Weissovi psáti, an se u nás rozličné
věci děly a. dějí, které pro byvalého úda ústavu velmi zajímavé jsou.
Ve Vídni dne 8 ledna 1852.

143.

Sušil Hoškovi.
Zpráva o budoucím sekretářství H. Nepravdivé pověsti o přesídlení
biskupové. Odštěpení Slováků. Překlad Koránu, Eřrema S., dějiny mučen
níků východních.

Předrabý Příteli-í
Mám-li začíti o tom, co se mi nelíbí, zrovna dím, že věc ta, již
exe. p. bisk. s Vámi zamýšlí, zhola po mě chuti není. Já bych Vás
nejraději viděl v Brně co professora theologie a nejspíš Starého Z. Což
tam ten sekretariát? Theologie u nás a. vůbec u Slovanů tak chuda,
tak stojí na stupni přenízkém, že bez zardění o ní mluviti nelze. Měl
jsem radost z Vašich studií převelikou — a nyní má býti zmařena;
to mne ovšem velice bolí. Leč člověk míní a Bůh mění; kdož ví, co
záměrům těm řekne svrchovaný Pán Ten. Prozatím činím dokona, co
ste mi poručil, žádnému ani v nejmenším o věci té se nezmíuiv.
') tak; snad: nehorázně.
') Anton G. (1788—1863), rodem : Litoměřicka; !ll skoro 40 let ve Vídni
'v soukromí, vypomáhaje v duchovní správě | jaa censorem pro spisy íilosoíicke i práv
nické. Snaha emír-ití theologíl :: novou německou ílloeofií, zavedla jej ku značným od
chylkám od nauky katolické. Odsudku jejich r. 1857 se 0. podrobil.
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Jiná věc nemilá jest, o níž jsem Vám byl psal, že tenkráte, když
mnoho povidáno o přesídlení našeho excb.') do Sv. Hippolyta, že pověst.
ta &její roztrušováni Slovanům připisováno, že totižto by se rádi prý
zbavili Jeho, a že tedy pověití tou chtěli p*ijměti ba přinutiti pána
Excb., aby z Brna tam žádal. To mne velmi dojalo; nebo věřte, ač tak
řečení Slované n. p. hr. Tarouca zdá se nebýti v pohodě a p. bisk.,
předce nikdy jim na mysl netanulo výmysly nějakými věc pošinouti
a posunouti; a všickni, jež já znám, pravili, že jim milejši p. Šaf
gotsche nežli p. Feigerle, jehož výstředností (jak pravili a jak dokázal
v jakémsi s p. Hauslem sporu) se velice obáváno. Toli o věci tě, a
ovšem vidíte, že netajím se s ničím před Vámi.
O Slo_v_ácíc_l_1_
víte,

o jejich vzdornosti

proti nám Čechům

(tak se

nehanbím nazývati, ač jsem sotva jednou v Čechách byl), o separatismu
jejich a o jeho záškodnosti i pro ně i pro nás. Jsoutě i u Vás Slováci

v Pazmaneum '); jak ti smýšlejí? Jest to neštěstí a nebláha pro nás
Slovany, že namísto sp1jení více a více rozpojení a rozdělování mezi
námi valně pokračuje, a místo lásky vzdor, nenávist, závist a jak ty
nepravosti slují do srdcí se vhnizďují. Co z toho má pojíti? Kdy po
žehnal Pán lidem nesvorným, on kníže pokoje? Ty půtky v slovan
ských Víd. novinách odkrývají hrozné věci a téměř stydno jest mi
patřiti k národu tomu, jenž mezi literáty a snad výtečníky svými
takové poboršlivce počítá. Nedalo by se skrze Pazmanisty něco činiti?
Vydá_dědictví naše provolání na Slováky, aby je úsilcě k jednotě
s námi vzbudilo — ač nebudeli to pouhé větru honění —; ncpropůjčili
by se nám v tom k rozesílání ti vel. páni ve Vašem ústavu? Potřeben
katalog redaktorovi Hlasu, katalog duchovenstva v Uhřicb; nemoblliby
tou cestou ho dostati? Prosím neváhejte zpraviti mne o věcech těch.
Jak dovídám se z Vašeho listu, Vy velmi napřed jste před
p. Stárou v rigórosech a proto ukládati opovažnji se Vám práci, totižto
1) c překladu a výkladu Koranu z arabštiny jsem již psal a věc tu
.úsilně Vám na srdce kladu;
2) : syrského prosím abyste převedl všecky ty spisy v jazyk
náš, jichž byl přeložil do němčiny benediktiu Zingerle (Pius) jakožto:
Efréma Syra spisy vybrané, pisně (jenž jsouce bez rythmu ovšem

v proaaických řádkácb převedeny býti mohou) a zvláště

dědictví

pro naše

akta m'učenníků východních, jež týž p. Zingerle

') biskupa.
*) Kněžaký seminář pro Zalitavsko nazvaný, jako Frintaneum, po zakladateli.
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: syrského byl přeložil. Pracujte dle pohodlí, avšak snažně prosím
předevšemi na se vzíti poslední úlohu pro naše dědictví.
Napsal jsem již toho přemoc a proto činím konec. Buďte pamětliv
těeh věcí a proseb, jakož i mne samého na modlitbách Svých a našeho
dědictví. Líbám Vás ostávaje se- vší úctou

Váš věrný přítel a bratr v Christa Pánu
Fr. Sušil.
V Brně d 2 Února 1852.
Poručte mne pp. v. Stárovi & Poslušnému.

144.

Hošek Sušilovi.
Nevěří, že bude povolán za bisk. tajemníka. Práce z východních
literatur. Odštěpení slovenské.

Důstojný Pane!
V milém listu Vašem od 2ho t. m. začal jste o věci v jistém
ohledu nemilé, kteráž po vaší chuti není — a tím věru vyslovil jste
i mé opravdivé i se záměry mými dokona se shodující mínění. Jakož
však věc ta jista jest, tak jistě též já v ní[l] buď málo ba skoro zhola
nedůvěřuji, ano pokládám ji za. nastávající. Neb člověk míní a Bůh
mění, obzvláště když uvážíte, že k uskutečnění přemnoho času ještě
zapotřebí, a ostatně slovem tým[!] p. biskup mně ničehož nepřislíbil,
v žádném ohledu tedy vázán není. Kdyby mu však kdy dostáti chtěl,
tut se zajisté jistí lidé o to postarají, by se nestalo; a co se mne do
týká, jsemt úplně přesvědčen, že úmysl ten nepovstal z náležitého—
uvážení a že ho nyní snad již ani nestává. Nenít to bez důvodu, což
píši; račtež jen poněkud okolnosti naše uvážiti a. zajisté se se mnou
shodnete a tudíž nenít se čeho obávati. Ostatně bude-li toho zapotřebí,
promluvím o věci té budoucně zřetelněji a obšírně. — Co do ulo
žených mi překladů milerád, srdečně, uposlechnu. Smýšlím však

o tom takto: 00 do koranu nebudet možné., ve zvláštní knize (co
zvláštní spis) ho vydati, a myslím, že by nejvhodnější bylo, vydávati
ho v částích a sice v Muse jníku s poněkud obšírným výkladem, tak
dalece totiž, jak toho věc sama i s ohledem na čtenářstva požaduje.
Měl-li by vyjíti o sobě, tut bude kniha velká a. drahá., a málo kdo si

ji koupí; a při tom mám tu výhodu, že mohu práci tuto pominouti a
dle vůle Vaší k spisům sv. Efrema přihlídnouti. Posud však žádných
k tomu pomůcek nemám, ani překlad ani original, dobrý slovník a
což nejhlavnější nyní, hodných dluhů a žádných peněz a tot víte, že
věci toho druhu přemnoho stojí. Promluvím však o tom s dir. Wid
merem, má-li bibliotéka naše syrský original a potom chci podle mož
nosti pracovati; podle možnosti pravím, nebot víte, že nám při našich
študiích málo času zbývá, obzvláště an na nás ustavičně dolehají,
abychom pospíchali (a z té příčiny se obávám, že mně dr. Widmer
nebude chtíti syrský original půjčiti, kdyby i v knihovně se nalézal);
ano i řeč sama bude mi v mnohém překážeti, an se mi nyní skoro žádné
příležitostinedostává, v českém se cvičiti, tak že na mnohá věcizapomínám;
a přece, budu-li chtíti nějakou práci podniknouti, jsemt pevného úmyslu,
musít to něco (aspoň relativně) dokonalého býti. Neračtež však rozklá
dání těžkostí těchto v smyslu tom bráti, jakobych se tím uložených
prácí sprostiti chtěl, odstup to ode mne, neb pro naše dědictví pra
covati pokládám za čestnou a záslužnou úlohu, to však chci tím při
pomenouti, byste nyní aspoň a v nejbližší budoucnosti důkazu prácí
mých neočekával. Však i o tom budoucně více. An orientalní literatura
tak bohatá, krásná a klasická jest, tut věru žádoucí, aby se také více
zřetel k ní obracel, a někteří z mladších by mohli opravdu řeči ty
študóvati a potom v nich pracovati. K tomu však potřebí drahých
pomůcek a tu mi zase napadá p. hrabě; !) nebot jak sám uznáte, bylo
by žádoucí, aby jich více na tomto poli pracovalo a já samotným ne
zůstal. Prosím Vás snažně, kdyby p. hrabě jednou do Vídně jel, račtež
ho požádati, by se u mne pozastavil, já bych o věci té s ním poho

vořil, a při tom též prosím, kdyby Vám příležitostně

možná bylo,

poznati, jaké as poklady orient. literatury u nás (v Brně) se nalézají,
k. p. p. prof. Klímek, bibliotéky klášterní aneb jiné, privátní osoby;
jest to důležité pro budoucnost. — P. Stára v pátek 6ho února rigo
rosoval a byl tak jako já klassiíikován, totiž per unanimia bene; jsem
tomu věru rád, že se to již jednou stalo, an jsem již velmi napřed,
a an bych s pomocí Boží rád ku konci května, neb v červnu
druhé odbyl.
Neroznmnó počínání Slováků mne na nejvýš domrzelo a litoval
bych toho, kdyby dědictví nějaké provolání .neb něco podobného v tom
učinilo; neb jsemt úplně přesvědčen, že to nejenom pouhé větru ho
') Tarouca.
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nění, ano žet toho nejsou hodni. Slováci zajisté jsou marnotratný syn
v sv. ev. a. nyní již tak hluboko klesli, že jim tákými prostředky po
moci nelze; jest'to nemoc, která až k jisté krisi proniknonti musí, a
dokud ta nenastoupí, jest všechno marné. Předneste jim důvody ne
vývratné, představte nebe i peklo ano i proste jich na kolenách, onil —
hanáckým ňegmatismem prevedou [!] „věrnon Rosu“ 1)do Slovenského ít
Nouze . bída jich musí napraviti, nikoliv rozum, an toho nechápají,
a literatura jejich, ta se ani 10 let nedočká, jak jsem pravil, marno

tratný syn — a potom,-—jsmetkatolíci
1331115.Roznmných

jest

velmi málo, u nás žádný ». v pszmaneum znám jenom ednoho, tak
že působení skrze ně samo sebou nemožné jest a kata og duchovenstva
jest jenom in 1000 k dostání; ostatně nevím ještě, jestli by některý
z nich katalog své dioecese neměl a zdali by ho prodati chtěl. Pište
mi o tom, bude-li Vám toho potřebí. Jediné co bych v této záležitosti
této schválil, jest vážné, důstojné a žádných osobností se netýkající,
po časi[l] opakované (jako hlas svědomí) důrazně slovo v novinách
v kterýchkoli. Vše ostatní pokládám za zbytečné. Jak vidíte, musím
konec činiti. Račtež mi brzo a často psátí, já taktéž nčiním. Vroucí
úctu p. Stáry a Poslušného. O mnohých jiných věcech bndoncně.
.Prozatím se do Vaší laskavosti, důstojný Pane, poroučí

srdečně oddaný

Frant. Hošek.
V. V. III? 1852.
145.

Sušil Hoškovi & Stárovi.
Potíže v práci pro chorobu oční. Missie v Brně. Orientálských knih
v Brně není. II. ročník bohosloví v Brně. Osobní.

Drazí přátelé a Bratři v Chi-istu Pánu!

Symboliku jste studovali anebo aspoň četli, a tedy víte, co zna
mená barva červená a proč právě červený papír beru kn psaní milo
vaným přátelům svojim. Ale může papír ten znamenati také stud;
ačkoli zas styděti se nemusím, že jsem na příklad kněh Vašich přečísti
nemohl, nébrž raděj očím mým by to lépe slušelo styděti se nežli
') Janalíkovn.
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obličeji ostatnímu. V skutku nemohl jsem posud tak jakbych žádal
použiti kněh Vašuostiných a proto prosím, abyste mi jich déle po
nechali; já potom Ebrarda odevzdám p. kaplanu Ledníckému, o němž
se praví, že snad do Zabrdovic přijíti hodlá.
Dávno jsem již chtěl optati se, zda není ve Vídni antiquarsky

knihy historia
Vet. Testti od Buddea;' chválí se všady a já bych
jí bea mála potřeboval; nebo od letoška přednáším historii
Z je
vení Bož í ho dle Haneberga; v prvním kursu bylo o novém Zákoně;
nyní v II. přednáším o starém Zákoně a ovšem tedy práci mám, jenž
mne velice těší; škoda, že Kurta teprv jeden díl vydal.
Srbský slovník od Vuk Stefanoviče již vyšel a prosím, račte mi
ho obstarati a příležite poslati.
Sv. Justin nedopsán a tedy nemůže vyjíti; kdybych měl lepší
oči, již by byl svetlo Boží spatřil; ale tak musí chudák ležeti a oče
kávati až na dálší čas.
Jeho Excell. p. biskup otevře zítra o 3tí hodině 11pp. minoritů
missiemoravským a na hoře Petrově německým kázauím o 5té hodině;
ovšem tedy mnoho práce má; i alumnové se v těch míssiích přiúčastní,
leč nevím, jak; pro gymnasisty p. Mad-lener zvláštní missie držeti bude.
Kněh arabských a syrských v Brně zhola není; a nebude jinak,

leč abyste ve Vídni, dokad tam jste, sobě přeložil akta

mučedníků

východních,jež p.Zingerle z syrského přeložil; naté knize
prosim nejdříve pracovati pro naše cyr. method. dědictví; myslím, že po
vinen jste v tu práci uvázati se a že se Vám i vyplatí; nebo dědictví dá
Vám velký honorár, to jest poděkuje se Vám písemně; ač pak víme,
že Vy ani toho žádostiv nejste, předce my jsme žádostivi knihy tě,
a tudy není jinak, leč optati se u p. Dr. Wimmeral) a s ním se
poradili.
Ich bin so froh, daB EEA) wenigstens noch deutsch kůnnen 11.liber
dcr Arabischen Sprache etc. etc. dasselbe nicht vergesson haben; česky
ste se bez toho sotva trochu přiučil a snad i co jste uměl tam
zapomínáte.
Theologů jest v II. roce pět; učí se mimo to, čemu se jindy
učili, též patrologii a nyní těž historii Zjevení Božího; za to kapitolky ')
docela přestaly. Těch pět dostalo sami[!] eminence, i ode mne i od
') tak, asi m. Widmera.
') Stara.
' N. Zák. nazpamčt.

p. Hayniše. P. Bílý pojede po svátcích ku 3tímu rigorosu, z dogma
tiky do Prahy, an druhé již byl odbyl. V. P. Vokřal docela okřál &
zdrav jest nyní; dal mnoho na přelití zvonů na Petrově, a budou tam
míti krásné hrany. P. Hofmann vegetnje; hrozný apetit prý má., avšak
-mysl docela ho opouští i pamět. „Wie geht es Euer Gnaden?“ Tu
udělá. kříž a začne se modliti Otče náš. Tak prý to dělá.
Tak již popsán růžový list a obadva Vás srdečně objímam a
.líbdm, se vší nctou ostávaje

va věrný přítel
. Fr. Sušil.
V Brně d 22 března 1852.

Poručení p. Poslušněmu.

146.

Hošek Sušilovi.
Blahopřání ku jmeninam. Rigorosa a jiné prace.

Důstojný Pane !

Ze k Vám, důstojný Pane, vroucí úctu chovám, že na všem, co
se Vás dotýká, srdečnébo podílu beru, a že vždy z celého srdce želam,
by Vás všemohoucí Bůh všemi milostmi svými a dary nebeskými
podle neskončeně dobroty své obdařiti a požehnati ráčil: o tom jsemt
přesvědčen, žet jste nikdy nepochyboval. Zet to však dnesky opakuji,
má svou příčinu zrovna v onom dneeky. Kdybych v Brně byl, vím zajisté,
že bych zanechav všeho mluvení, se osmělil, Vás srdečně obejmouti!
Odpusťte tedy, že to nyní činím -— a v to vše, vše jiné, cokoliv
možně zahrnují. — —
An jsem již o mó[!] vzácně osobě začal, zaslušno se mi vidí,
i o ní pokračovati. Ze jsem, díky Bohu, drahé rigorosum z historie a
práva odbyl, bude Vám bez pochyby známo; a že se mi při tom dobře
dařilo, za to děkuji Panu Bohu. Hodlám se nyní do dogmatiky pustit,
ačkoliv se právě s jinými věcmi obíram, jako: Trebisch: christl. Welt
anschanung a A. Wagner: Geschichte der Urwelt.
An jsem v poslední době ustavičně a bez přestání študoval a
nikam nepřišel, nemohu pro nynějšek žádných zprav podati; ostatně
doufam, že p. Buel také k Vám zavítal a obšírně vypravoval.

2"
P. dr. Hausle onemocněl těžce a sice tak, že ho předevčírem
musili zaopatřit, až do pálka očekávají lékaři nějaký obrat, buď“
k lepšímu aneb k smrti, čehož se velice obávají. Direktora vrchního
nemáme až posud; a jak z nejlepších pramenů vím, žádný ještě neví,
kdo ním [i] bude, což, jak mi ten nejlepší pramen povídal, se ještě nikdy
nepřihodilo, ačkoliv to věc pro nas předůležitá.
Slyším Phillipsal) z církevního práva, tyto dni chci se také podívat
na Pachmanna & Redwitze.
Budu opět co nejspíše a obšírně psáti & ktomu doufám Vás
v prúzninách navštíviti. Ještě jednou tedy všeliké dobro srdečně želaje
(připomínaiíc též vroucí přání Poslušného), zůstávám Vam, důstojný
Pane, srdečně oddaný
_
Fr. Holek.
Ve Vídni dne 15. června 1852.

Hochwurdiger Herr Professor!
Zu Ihrem Namensfeete, das Sie noch oft erleben megen, wtlnscht
Ihnen mit ganzem Herzen alles Gute
Ihr dankbareler Schuler
A. Stara.
Ich bitte, den H. Herrn Prof. WeiB & Prochaeka mich zu
empíehlen.
Wien am 15. Juni 852.

147.

Sušil Starovi a Hoškovi.
Dík za blahopřání. Akta východních mučeníků. Chlapecký seminář.
Jubileum církevní. Dotaz stran právníka Fr. Tomáška. Kazani na Petrově.
Podíl Dědictví C. M.

Euer Hochwílrden! H. P. Antoni
Hatton die Gute Sich meiner zu erinnern, wofílr ich Ihnen den
herzlichaten Dank sage. Halten Sie es mir zu gnte, dass ich Ihnen zu
') Konvertita George Ph. (1804—11-72) : nejleplích kanonietů. Pachmann byl
mezi právníky znám svým vtipkařstvím v přednáškách.
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Ihrem Nahmensfeste nicht gratuliref) ich thue es jetzt und wunsche
Ihnen Alles Gute mit oben jener Liebe und Anfrlohtigkeit, mit der ich
glauhe dass Sie mir Ihre Wunsche ausgesprochen haben.
Und Euer Hochwttrden H. P. Franzi
Nevím, že bych Vám byl kdy gratuloval; já tedy nyní Vám
jako p. patr )vi Antonovi najednou všecka želání přináším za všecka
ta léta, v nichž jsem Vám negratuloval, nejenom předešlá, ale i bu
doucí, kdybych snad mimo vůli na ně zapomenul. Prosím Vás obu
o lásku Vaši a přízeň, a abyste též nezapomenuli, že modlitby Vaší
mně velmi potřebí.
Nejlépe jest nepsati, jak jste Vy učinil, a. tak (llnuh) nepsati, až
člověk zapomene na věc, o které mezi dopisovatel Lu řcč byla. Psal
jsem o sv. aktách mučeuníků východních, jež přeložil do Němčiny[!]
p. Pius Zingerle, benediktin v Marienbergu v Tyrolích; Vy jakoby
nic, děláte se nevida a. ncvědu, také dobrý způsob. všeho se zbýti,
co člověk by nerád činil. Vezměte, prosím, tu práci před se, ač
můžeteli —; nemůžeteli a jest-li moje prosbě na Vás neskromna, prosím,
odpustte mi podle té lásky, jížto se chlubím od Vás míti. Leč o tom
ústně; snad před posledním juliem přijdete do Brna.
U nás již rozesláno jest provolání o budoucím ustavení semináře
pro pacholíky. Věc přepotřebnu, ač někteří kněží uerádi jsou, že prý
to bude daň nová. Což dělati? Církev Boží nemůže býti bez sluhů,
od jinud jich není, musí je tedy sama sobě vychovati a bude jim
dvakráte matkou. Jubileum těž rozepsáno od 28 junia do 28 julia.
Tak krátký byl list Váš, žebych[l] mysleti mohl potřebu býti
i svůj list skončiti. Leč Vy dovolíte, abych na Vás složil péči nějakou
tajnou. J uristó nyní nemají prý žádných zkoušek & žádných vysvěd
čení nedostávají prý; rozpuštění prý budou 24 julia; prosím pro upo
kojení mysli mojí se příležitě na věci ty otažte a o nich zprávu dejte;
přislíbil jste bez toho již mi brzo psáti obšírněji nežli se v listu dálo.
Měli jsme též pobožnost Marianskou a musel jsem i já & veškeři
professoři theologičtí kázati na Petrově němčině o 8/47. Povídají prý
lidé, že nejšpatněji kázali professorové theologie. To tě_věc pěkná!
Der Herr Oukel byl tady a diví se, že mu dokonce nepíšete;
jest nyní sám opět, an p. Novotný zatím do Dalečína dán na pomoc
I

') 13. června; má asi býti: gratulirte.

nemocnému faráři. Měl kan., ba biskupskou generální visitaci v pátek
tho Junia; zde mi vykládal s bolestí, že otec jeho po nedlouhém
čase po smrti matčině se oženil s osobou nevelmi dobré pověsti (snad
s učitelovou dcerou) a že jinak nikterak nechtěl dáti na radu ani synovu
ani jiných přátel. Ze p. Augustin již v Čechách farářem jest, víte
bez toho.
V dědictví našem tiskne se Putování Krista Pána; bude to život
Christa Pána a spolu i popis Svaté země, bude to i s mappou svaté
země. Dáme ji rýti ve Vídni; ale nevím, na koho se v té věci obrátili.
Leč již končím — jenom prosbu předesílaje, abyste všechnu úctu
a všeckno přání i též v. p. p. Poslušnému vyřídil. Objímaje Vás
veškery se vší úctou a láskou trvám
Váš věrný přítel v Chr._

Fr. Sušil.
V Brně d 24 Juuia 852.
148.

Hošek Sušilovi.
Škorpík a biskup Schaffgotsche. Tento o českých kněžích. Akta vý—
chodnich mučeníků. Seminář. Kolping.

Důstojný Pane!
Není hůř, jak když je zle!
Nechť to řekl, kdo řekl. —
Tak se i mně dělo, & tot i příčinou, proč jsem hned bez pro
dlení, na perutěch[!] větru, na Vaše přemilé psání [i] neodpověděl. Panující
zie vedro z jedné strany (kteréž vždy nemilosrdně na mne působí) a
pád přes schody z druhé strany přitahly [!] mi dosti patrnou churavost,
kteráž však, díky Bohu, již se tratí. Byl bych onehdy obšírněji psal,
myslil jsem však, že Vás p. Buel při pobytí svém v Brně navštíví;
zatím se stalo, že s Vámi ani nemluvil, čehož, jak mi pravil, velice
lituje. Musím se však věru patrně diviti, že jste se nikdy nezmínil
o věci, anaž mne velice potěšila; a sice p. Buel, jehož někdy navště
vujeme, s radostí srdečnou nám vypravoval, že se mu podařilo, J. Exc.
s p. Škorpíkem smlřiti, a onehdy teprv nám četl p. Škorpíkovo psání, /
zvláště pak vlastní slova J. Exe., „že nejvíce vědy a příkladného pů
sobení a života naleznul při slovanských kněžích“l Že jsem se i já
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z toho srdečně radoval, netřeba připomínati, obzvláště když pokračoval:
„und jetzt will ich weiter arbeiten, daB es nicht H. Bílý ebenso
gescbieht, und ist es gescbehen, so versichcre ich Sie, dali die erste
Professur in Brunn H. Bílý ganz gewiB zu Theil wirdl“ Pán Bůh po
žehnej, pravím z celého srdce, at nastoupí jedenkráte pravý poměr
biskupa ke kněžím svým, zlúště [!] nyní, kdež toho takova potřeba. Vím
sice dobře, že s tím, co se až posud stalo, nemožno tabula rasa učiniti,
a. též dobře znám mnohé jiné věci, o nichž netřeba zde dlouho šířiti,
& že by se i konečně říci mohlo: a co z toho?. . . však také dobře
vím, že život v ustavičně Opposici jest nepřirozeným — a zkratka
ptám se, možno-li, aby slovo Páně: Milujte nepřátely své, zůstalo vždy
jen pouhým, všeho významu prostým' slovem. — Než, co Vás takými
věcmi trápím? — Ze z takovéhoto přiblížení mnoho dobrého vykvésti
může, nebude snad žadný upírati, zvláště obrátí li zřetel na naše dě
dictví, jež nevyhnutelně požaduje, aby se nejvýtečnější síly. v Brně
sestředily, atd. mohlo by se o tom dosti namluviti, a protož by mne
to velmi bolelo, kdyby snad kdo nyní nevčasnou kyselostí aneb ne
vhodnou opposicí všemu tomu překážel; a totot jest je di n ě, co jsem
říci chtěl. Pomněte a rozvažte, že nejsem žadný sanguinik za jedno;
též že o věci soudím, pokudž mi známa, a za třetí jsem posud churav
a pročež potřebuji laskavého prominutí, přesvědčen jsa, když není

a=b=c,

také že není a=c.

Však o tom všem až někdy, a dá-li

Pán Bůh brzy, ústně a všestranně, an mne to věru mrzí, že 0 po
měrech takových bez všellkě známosti jsem. —
Nyní však o aktúch sv. mučenníků východních. Já. jsem při
slíbil v praci tuto se uvázati, a slovu svému chci tak ') s pomocí Boží
dostúň; ma-li se pak již to stati, nechat se to stane dle možnosti do
konale. Nechci ani připomenouti, co mne nejvíce k tomu vede, jen
tolik pravím, že i slib více mne vazati nemůže, jakož pevně stojí
úmysl můj, v praci tu se uvázati. To svědčiž o vůli mé. O možnosti
fysicke jakož i morální ústně, ačkoli nemohu říci, kdy se to stane;
neb co do prúznin nevím dosud pranic jistého. Umínil jsem sobě sice
celý srpen zde pobýti a študovati, nyní však přicházím vždy více
k přesvědčení, že to fysicky nemožno bude. To však již nyní jistiti
mohu, že před posledním juliem přijíti též zhola nemožno, a pročež
Vás snažně prosím, by jste mi brzy oznámiti ráčil, jakým as způsobem
a kde čas ten trvati budete, abych, možno-li, s Vámi se někde setkati
1) asi: také.

„[
mohl. Zvláště bych však žádal udati, jestli v tom časi [!] též do Brna
přijdete (k. p. k exerciciím, kdy budou?), abych aspoň veděl, kam
psáti, bude-li nemožno přijíti.
Raduii se srdečně jakož z dědictví, tak i ze semináře pro pa
cholíky; z ohledu však toho odpírati, že to bude nová daň, jest kněze
zajisté nehodno; kdo málo má, dá také málo, a bez obětí se málo co
ještě provedlo, a oběti přiuášeti jest ustavičuým naším povoláním (ne
myslím jedině na oltář); a potom pohlednšme na Irsko! Věří-li, že
kneží lidu k spasení potřební, jak mohou býti nerádi dauě[l] tak zá
služné! Odjinud zajisté kněžstva nedostaneme! — Myslím, že by to
bylo úlohou jednot našich kat. rázné věci té se ujmouti.
Novinky zde? — řekl bych skoro pražádnél
\
My nemáme posud dvorského faráře a vyššího direktora, a. Li
nečtí také dosud nemají biskupa. Jestli mne však nemýlí čich, bude
bez pochyby Kutšker 1)dv. farářem a spolu naším directorem. Kolpinga !)
jsem zde slyšel řečniti a musím upřímně vyznati, že, kde on vystoupí,

spolky tovaryšské se zarazit musí; jestit taká síla, pružnost a pravda
v slovech jeho, že všudy prorazí. Phillips včera přednášky své ukončil
oznamuje při tom, že Guido Górres na smrtelném loži. Nade Gunthe—
rovou školou stahují se černé mraky a sice : vysoka; bude-li hřímati,
aneb dokonce uhodí-li, Bůh to ví! však dost o tom . . . Já se také
velmi tomu divím, že Herr Oukel se diví, proč mu dokonce nepíši!
Herr Onkel se mnohdy věcem divil, jimž se jiní pranic nedivili. Však
Vysoké čelo velkých duchů pry znamení!
Veliký nos, ach! hrozné to tušeníll
Když já k vůli takovému „knoflíku“ musím si sednout na Še
míka! já jenžto jezdit neumím. Však nechme hol Vurm mi také psal
a jen z pouhé čisté láskyl potřeboval _totiž pro kostel Ftíhrichovu
křížovou cestu a tu si na mne zpomněl. Dal jsem mu alel ten na to
bude pamatovat!
Nenapsal jsem dnesky dlouhé psání !? Však očekávám také krvavě
zasloužené pochvaly. Pp. Stára a Poslušný srdečně se poroučejí. Já
pak, očekávaje na krátce laskavé odpovědi, zůstávám jako vždy oddaný
Hošek.
Ve Vídni dne 16/7 1852.
') Jan Rudolf Kutschker (1810—l881), syn slezského tkalce, později kudiual
arcibiskup Vídens'ký; panovník jej byl osobně poznal 1848 v Olomouci.
*) Kněz Adolf K. (1818—1866), zakladatel tovaryšských spolků.
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Sušil Hoškovi.
Akta východních mučenníků. Změněné smýšlení biskupovo o českých
kněžích. Obavy o synovce Fr. Tomáška. Gůntherova škola.

Drahý Příteli !
Už je zle, už je zle, a bude hůř,
Už pro nás chystají v Košinách vůz.
Píseň národní netištěná

a sotva bude; a proto
jako zvláštní vzácnost
za motto vzata.

Jaká otázka taká odpověd, to jest jaký dcpis taký odpis; Vy
ve verších a rýmech; já toliko v assonancii pro pouhou nctivost
k městu Vídni, aby se nezdálo, že Brno chce přeštichovati velkou
Vídeň. Podivno mi, že ste ['] sobě v tom velkém a Vámi neprožitém
horku osedlal Šemíka, když právě jiným stoná; ale to je Brňátkům,
jenž ve Vídni jsou, svlaštním darem uštědřeno, aby, když druzí spějí,
oni létali, stráž držíce nad rodinou. Zaradoval sem se v skutku nad
tím; nebo to mi dává jistotu, že netoliko syrská akta nyní, nébrž
později taká písně svaté Syrův či Syřanů přeložíte, čeho v plné míře
zasluhují, jakož i velkou službu by ste tím prokázal vlasti či církvi
naši ve vlasti. Já se tomu již napřed radují.
Napsal jsem Vám o věcech, o nichž Vám povídal p. Buell, po
něvadž sem zapomněl anebo jsem si tu věc pro ústní podání co dobrý
katolík zanechal. Tak se věc ta jistě má. J. Exe. ráčil p. Bílému již
to všecko připovědíti, jakož Vám to p. B. oznámil. Bohu P. buďte díky,
že se jeho Exc. nyní/přece oči otevřely, že my ničeho nežádáme, leč
c_írkevoslaviti ve vlasti a ndatně bojovati proti vrahům jejím tutějším.
* Pro to velká horko sotva budete moci mnoho dělati ve Vídni;
tedy, prosím, seďte [l] sobě ne na Šemíka něbrž na železnici a dojeďte do
Brna asi 30 neb 29 neb 31 julia; já posavade nevím, kdy se vydám a
kam nejprve na cestu. Ozvláětě toho nevím pro Frant. Tomáška, jenž
měl se mnou cestovati aspoň k sestře jeho do Uher za Trenčínem, ale
nevím, co se tomu Frantovi přihodilo. Strach mám o něhol Nepíše
ani mně ani sestrám, na toli listův již se všech stran jemu posýlaných.
Co to jest? Zdali nová hanba a nová pokuta za starý hřích? Ci se
utopil? Či jest nemocen? Prosím Vás snažně, buďte laskav ['] a
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jděte do obydlí jeho Landstrasee, Marokanergaue Nro 530. 2. Stock
Thur N. 14. a optejte se, co a kde Franz Tomeček, a pokud možná,
hned mi odpovězte; jest to vše pro mne a pro nas jeho příbuzné pře
důležitá. Prosím Vás oto suažuě; & čirou pravdu mně povězte, ja
na všecko i nejhorší připraven jsem.
Budu Všm, dali Bůh, psáti, kdybych Všs neměl & nemohl viděti;
ač po Vás toužím jako ta v písni ovečka po zelené trávě. Kdybyste
jenom polovice lasky té měl, tedy byste jistě došel do Brna co nejdříve.
Nad Guntherovou školou ovšem se mraěí, že p. Arnoldil) zakázal
p. N . . . ovi [?] přednášetí dle úsad jeho, z mm. dojed. Uvidíme, jakým
spůsobem to bude. Mattea a Michelis snad nejvíce tím vinni, že ale
oslyuula filosofie tu v Římě; leč Řím neda tak ledabyle výrok až po
prozkoumání tužším.
Chvalíte se, že jste napsal všecky 4 stránky; a ně i v tom sem
Vás téměř dostihl, abych ale, jsa v Brně, Vám Vídeňakovi předek
nechal, tedy již nyní zavírám, nedopsav celou stránku a Vás bratrsky
llbaje, trvám
Vaš v_ěrný přítel

Fr. Sušil.
V Brně d 18. Julia 852.

Poruěte mě nejvroucněji p. Stárovi (jehož strýc se za faráře
dostal, jak Vám známo) a p. Poslušnému.
150.

Hošek Sušilovi.
Blahopřání. Fr. Tomášek. Kutschker. Cesta do Grifenbergu.

Důstojný Pane !
List Váš milý ode 19ho t. m. jsem obdržel, a abych vyhověl
žádosti Vaší a též abych se přesvědčil, zda-li starost Vaše přílišna[!]
o Fr. Tomáška aspoň poněkud podstatne. jest, odebral jsem se hned
druhého dne do jeho bytu; však nebyl doma. A čeho jsem se dopátral,
jest: že se ani neutopil, aniž jest nemocen; nébrž bez pochyby dobré
mysli a. tudíž nemá. kdy na domov pamatovati, a tím méně psáti.
Tázal jsem se, kdy doma bývá., a řečeno mi, že nemohou mi nic s jistotou
udati, an někdy v ten čas domů přichází a někdy zase v jiný. An
') biskup Trevirský.
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jsem tedy poznal, že mi tím způsobem nebude možné doma ho lapiti,
zanechal jsem mu písemně a sice skoro doslovně, jak jste Vy psáti
ráčil, že v takových starostech o něj vězíte atd. a že by tedy dokona
záslužno a vhodne bylo, aby bez prodlení psal a že též očekávám
s jistotou, že nás také navštíví, a to tím více, an to přislíbil („ačkoli
jsme již na Tobě zkusili, že na přislíbení mnoho nedbáš . . .“), a za
druhé vypůjčené od p. Starýho již před půl rokem písně české na
vrátiti má. — Psal-li tedy — nevím! jen to vím. že k nám nepřišel!
ačkoli již od toho času celý týden uplynul. Lituji toho, že nepřišel;
měl jsem totiž íilippiku pohotově, o níž jsem se domýšlel, že by byla
kamenem pohnula, a hle! ňlippika se již vykouřila a Tomášek také.
Pochopuji dobře, jak se takové věci státi mohou, totiž že člověk za
pomíná na své; nebot příčinou jestit ustavičně potloukání se v cizině,
jenž člověka znenáhla svojím [!] odcizuje, a tut se stává, že ti „svojí“
mnohem více pamatují a se starají, a tulák ten již skoro ani nepocho
puje, jak jim také vrtochy přicházeti mohou; a že zdejší život roztržitý
také k tomu přispívá, patrno. Mát to ovšem také své meze, a když se ty
přestoupí, tut jest íilippika na pravém místě, jižto držeti nyní Vám po
nechám, an ho bez pochyby brzo k Vám dostanete.
(Ze jsem slova ta z listu Vašeho: Zda ll nová hanba a nová
pokuta za starý hřích“ nenapsal, rozumí se samo sebou.)
Ostatně budou zýtra propuštěni a nedostávají žádné vysvědčení,
an zkoušky nedělají, ale každý má knížku, v. níž zapsáno, jaké před
nášky slyšel, což ode professorů potvrzeno.
Ze p. Kutšker z Holomouce za dvořského [í] faráře a našeho di

rektora ustanoven, bude již bez pochyby vůbecznámo; byl také již
onehdy zde, pobyv několik dní.
A nyní ještě novinku, týkající se mě nepatrné osoby, já se totiž
odeberu na 4 aneb nejvýše 6 neděl do — Grafenbcrku! lí
Co soudíte o tom? Sotva budu více času potřebovati, abych se
radikálně zotavil, & což mi nejvíce na mysli tane, bych se dotčenou
manipulací náležitě otužil a k trvanlivé práci uzpůsobil. Psal jsem již
také J. Exc. a očekávám denně odpověď; ačkoli nevím, co tomu
řeknou aneb co si o tom mysliti budou. Tudíž se ovšem stane, že,
dá.-li P. Bůh, Vás spíše neuhlídám, leč ku konci septembra, jestli sám
před tím časem v krajinu tn nepřijdete! Kdy by jste ještě nyní psáti
ráčil, velice by mne to těšilo, však bych musil prositi, by se to brzy
stalo, an v pátek (30ho) na večer odejíti chci, a sice rovnou cestou do
Freivaldova. Kdyby jste pak nyní nepsal, budte tak laskav, a pište
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od jinud opět proti vůli své do ciziny vyhnanému! P. Stara také se
odebere s počátkem budoucího měsíce domů. —
Neračte snad mysliti, že jsem na smrt nemocen; nevím ani, jak
se to stalo; že jsem se o to poradil : lékařem, patrno; skutečné jestit
to: že bych se rád z onně[l] polovičatosti (to je slovo! aby tě !) t. j.
z ustavičnóho kolísání mezi zdravím a nezdravím vybavil, t.j. jestli
Pán Bůh dá, v něhož z úplna důvěřuji. —
Již tedy končím, snažně Vás ještě žddaje, by jate také někdy
pamatovati ráčil na Vašeho s celou duší
Věm oddaného

Holka.
& 26/7 852.

Račtež odpustiti, píšu na spěch !

151.

Hošek Sušilovi.
BlahOpl-ání. FeBler ve Frintaneu Hošek vedle studia dogmatiky básní.
Biskup Brněnský nezvolen za Olomouckého arcibiskupa. Stesk B_ílého ve
slovenském „Cyrillu a M.“

Ve Vídni dne_12/6 1853.

Důstojný Panel
„Meu culpa“ musímt bohužel z hlubokosti srdce volati, avšak
dostačí jen volati, přesvědčen jsa, že Vám dosti na tom, vyznamll
jen bez obalu vinu svou. Ani nevím, jak se to dělo, že jsem Vám
. tak dlouho nepsal; bez pochyby se nám zde předobře daří; o čemž .—
bych však sam velmi pochyboval, zkrátka učení se o věci té posud hádají,
adhuc sub judice lis est. Studuji nyní dogmatiku, a na důkaz, že jsem
v II. roku theologie kapitolky 1) na zdař Bůh neštndoval a že mi při
každé příležitosti nějaký citat při ruce jest, odvolam se na slova:
„odpust nam naše vinny. jakož i my odpouštíme naším vinníkům“ &
takto doufam, že jsem nálezem ze sv. pisma při svou šťastně provedli?
Nyní teprv, očištěn a nevinný co novorozeňatko. osměluji se
o krok postoupiti a Il předměty předložiti: předně totiž gratulací: a
') N. Zákona.
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to upřímně srdečné přání, by Vás milosrdný Bůh všelikou blahostí
obdařil, zde již jako i jednou na blahoslavené věčnosti; po čemž nej
vroucněii toužíte, nechat se v plné míře vyplní, zkrátka, milost Boží
budiž vždycky s Vámi a Vy, důstojný Pane, po dlouhá, dlouhá ještě
léta mezi námi ku působení všelikého dobra. Toto a vše jiné z celého

srdcel —
Druhá záležitost jsou peníze, o nichž ku konci počet kladu. —
U nás nic, pranic nového, jak v domě, tak i vůbec. Za directora
jsme dostali Dra Fesslera 1) známého; učený to pán, snad až přes příliš;
nyní přednáší u nás o sv. Klémcntu Ř., jehož teď vykládá, při které
příležitostí mi krásný překlad Váš dobré služby koná. Pracuji nyní
0 dogmatice, velmi příjemně; nemohu ji však do konce července
ukončiti, jest to náramná práce. A nyní, prosím, slyšte a smějte se
mi podle libosti: já jsem si také zasednul na Šemíkal! Z čehož soudím,
že budto svět již dlouho státi nemůže, aneb že teprv nyní přicházejí
na. mně[l] Flegeljahrol Ano, smutná to pravda, ale pravda přece !"
A k tomu ještě, že bych se s ním ještě více obíral, kdyby mne
dogmatika tak nemořila a nesušila, neb pomyslete ei: dogmatika a
Šemíkl raděj Šemík a Hangirovat (slovíčko to Jungmann nemá, za to
si vezmu já na něj [|] patent), to by ještě procházelo, ale tak musil ubohý
Šemík již po nějaký čas ustoupiti. Však ale, počkej, co nevidět si ho
zase osedláml — Teď, prosím, smějte se mi z celého srdce, ale Bůh
uchovej, by jste mne rozkřičel, sice bude mi slyšeti: hle, Saul mezi
proroky! Vás samého až někdy s něčím na ukázku oblažím (jak vidím,
již se mne chytá Dichterstolzl) An již o věci té mluvím, musímt po
znamenati, že, jak pozoruji, valných stoupenců nalezáte, řekl bych
však jen až příliš věrných: za to mnohé básně v Cyrillu jsout zajisté,
bez odporu, mizerné v pravém smyslu. (Ejhle kritikář.)
Však ale, jak se Vám daří, důstojný Pane, co u Vás nověho,
jaký život; já pranic neslyším, a doufám, ač budete-li psat, obšírných
zpráv. Ze náš p. biskup volen nebyl, i zde mnoho podivení způsobilo,
an se to za jisté očekávalo; nemáme však podrobnějších zpráv o volbě.
Pamatuji se, že p. Bílý v jednom čísle Cyrilla cosi pravil, jakoby nové
křivdy byl zakusil, aneb cos podobného (nemám Cyrilla při ruce), co
to bylo, co se opět stalo? Zkrátka, u Vás musí byt novin až hrůza,
o nichž my zde ani pomyšlení nemáme. P. Stára je mnohými pracemi
') Joseí F. (Isla—IBN), později biskup v St. Pólten, proslavený m. j. činnostt
tajemníka při sněmě Vatikánském pro vynikající znalost theologie i rou, což při roko
vání mezi příslušníky různých národností s různou výslovností latiny lvláět bylo důležito.
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takřka obsypan, sice by byl také psal, mám od něho nejvroucnejšíu
přání přednést.
Budoucně a co nejspíše obšírněji. Prozatím poroučeje se laskavosti
Vaší zůstávám
s_všelikou úctou

Fr. Hošek.

Posílám tímto následující intencí .....

56 intencí po 12 kr. stř;

činí 11 zl. 12 kr.

K tomu jsem obdržel od V5.. jednou 5 zl u. stř. a 6 ex. Trní a—

Růže & 50 kr., začež jsem koupil Vukův Slovník srbský, který, jak
se mi podoba, stál 6 zl. stř(?) Podle toho by zbývalo pro Vás 4 zl. stř..
Mimo tobo[!] ještě kat. jednota něco dostane, poněvadž ale co mi
pravě peněz nedostává., posílám prozatím 10 zl. stř., ostatek as za 14
dní. Bačtež odpustit, ja myslil, že p. Buel ve středu t. j. 16110 odejede,
zatím se opozdil; a slibiv mu, že psání na Vás mu odevzdam, nemohb
jsem již jinak učinit.
F. H.
152.

Sušil Hoškovi.
Adreesa kněžstva Brněnskému biskupovi. Zřěny v kněžstvu. Dr. Bílý..
Dar 10 zl.

Drahý Příteli!
Praví kdesi Jean Paul, že u paní a slečen nejde o to, jak a čím
se kdo vymlouva, nébrž jenom o to, že se vymlouval. Nevim, jestli
Vy ste [!] větu tu Jean Paulovu znal; ale znal-li jste či neznal, dost na
tom, že jste podle ní se mnou jednal a mne za nějakou starou skrošnu
pokládal. Jestli jste v tom spravedlivě jednal, věru o tom sám souditi
budete, učený Panel, přeučený Pane, měl jsem říci, poněvadž teké
víte, kde v písmě stojí Otčenáš, či raději měl jsem povědíti: poněvadž
máte to, čeho ovšem každé dítě židovské nezná.
Avšak kam směřují ty výtky moje? Vy jste Pán svobodný —
at nyní 0 učenosti a obratnosti Vaší pomlčím — a tudy nemam práva
žadati nějakého listu od Vás. A v skutku, neočekával jsem listu od Vás
žádného, pro mnohé příčiny, z nichž jedna jest ta, ze které Vy se
domýšlíte, že toli novin ». novot u nás děti se muselo. Nemyslím za
jisté jinak, leč že se Vám pravilo ?]51pršm atd., jak to stojí Deut. 12,
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30,') jenom že onino goimové jsme my, jimž Bůh nevím jakou prý
pěknou řeč dal, jenž i se Slovem či logem jakousi příbuznost má.
Však nechme toho a přistupme k novinám, jichž se Vy na kopy
u nás domýšllte, ano jich není ani mandel jediný. Že p. biskup volen
nebyl, o tom Vy lépe budete příčiny věděti od 1). P.') olomuckě diecese;
všelijak o tom u nás bádají. Brněnské však kněžstvo zadalo adressu
p. biskupovi na nkázání radosti, že nám zachován byl, kterou jsem
ovšem i já podepsal. Concepoval ji snad na vyzvání neb aspoň na po
.kyvnutí jiného pána F. Knorr a on sám (s sebranými podpisy) a Kail
a Vávra došli s tím ku p. biskupu, jenž o ničem nevěděv, srdečnou
radost měl i slzami projevenou.
Umřelo kněží u nás letos již 24, hrozná to summa, mezi nimi
také p. farář Brtnický; na Brtnickou íáru přijde p. Blaha, katecheta
Jihlavský; p. Dvořák, katecheta, žádá do správy duchovní a p. Weiss
starší v Brně odstoupí; tedy troje katechetství oprázní; Bílý se těší,
leč, myslím, nadarmo; zapsán jest co náv 1670; (slovo = 1670; = WD'I)
a to alovce pán, po řecku psané, se slovem či slávou spojeně,') má prý
takové moci do sebe, že člověka i nejsilnějšího nejinak než morová
rána k smrti porazí. A proto _Ib'lDWi—la já i za ton příčinou neoče

kával jsem listu od Vás. 00 jedno slovo nepravé natropí hlupot a
nesnází! Leč musím se předee poděkovatii Vám i p. Stárovi za přání a
přeji Vám sám všeho dobrého na p. Bohu. Pište někdy, kdy Váš svátek
jest, abych buď psáti buď aspoň obzláště den ten světiti mohl; páně
Stárův připadá s p. biskupovým a tudy mně : paměti vyjíti nemůže.
Co jste poslal 10 zl. stř., odevzdal jsem p. Pojmonovi na zapra

vení Májová Pobožnosti,

kterou jsmedali tisknouti a která ještě

s dluhem 30 zl. stř. visí. Dali jsme tisknouti 2.000; rozebráno asi
'600.toliko; a proto dluh ten; nad to světlo a jiné věcí,') a lid, který
se v Brně moravským klade, chudým jest. Odtad to, že ne k dědictví,
něbrž na Máj. Pob. obráceny peníze ty, za něž jménem všech díky vzdávám.
Leč dochází papír a musím skončili, ač sladko gadati s Vámi.
Líbám Vás obadva srdečně a p. Posluš. se poroučím ostávaje
Váš npřímý přítel
F. Sušil.
V Brně 5/7 53.
.)
')
')
')

»Varuj se. . .- (snad: naší strany.) Narážky nejasně (i v č. 154)
Poslušněbo.
Pansláv.
při májových pobožnoetechl
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Posílám thesky Bílého; věnovány byly p. biskupovi, jenž mu dal

50 fl. stř. na útraty, za to na mši svatou

jednu;

to jinak než.

Vy po 12 kr! ustřihl jsem titul a. dedikací, aby tíže nepřidalo.

.

163.

Sušil Huškovi.
Dar 8 zl. Zamýšlená cesta do Vídně. Národní písně. Osobní novinky
z dieceee. Zkoušky Matěje Procházky a Karla Šmídka z češtiny.

Velectěný Příteli !

Osm zl. obdržel jsem na stř. či raděj na stříbrném papíře a ne-
mohu neděkovati za ně. Jednotu katolickou se<m> při tom obmyslil a
jejím jménem děkuji též; 2 tl. 48 kr. oddal jsem patrovi Pojmonovi,
aby přidal k sumě, jíž chce zapraviti dluhy. To by dobře a v pořádku.
bylo. Ale nyníl
Viděti a dokonale [!] poznati jest, že se Vy právě s filosofií obíráte,
že na přemýšlení navykl jste a někde za příkladem kabbalistův pod,
literou více hledate, nežli slovo samo sebou obsahuje a obsahovati může.
Vyčítšte mi jaksi, že nedověřuji, že jako nějaký mystik nejmystičtějšíu
mluvím mysterie a že Vy celým namaháním svojím u veškerou uče
ností svou nemohl jste vniknouti ve skrýší těch útajův. A co já. na
to? Já se Vaší důmyslnosti těším, že ste ubádl, co jsem já. věděti
chtěl; a věru mohu čísti v listu Vašem, že dobře jsem tak a nejinak
psal. Ale o tom, dáli Bůh, ústně; nebo bndeli mně možna, dojedu do
Florisdorfu a odtud snad i do Vídně, podívat se na tu důmyslnou tvář
Vaši! Leč bez žertu, rad jsem tomu, že psal jste mi to, čeho právě
věděti žádala. duše má..
Ferie nastávají; l. 2h. 3. a 4 budeme míti exercicie. Po nich
nevím kam napřed. Mám roztištěno nyní; písně moravské se tisknou, a
3 svaakové z nich vyšli. Poněvadž pak ještě bych mohl nějaké písně
sebrati, tedy přidávám i letošní ferie ku zbírání písní. Aspoň to nebylo
nadarmo, an vidíte, že pěkně vytištěny jsou tuto ve třech svazcích.
Bude ještě takových pět. Aby nepřišly tak draho, pomale vycházeti
je činí nakladatel. Posílám posavadué tři svazky na důkaz, že nebyla
nedověra ani nic jiného, a že jste můj! Leč já. směle mluvím či
žertovně? Avšak pravdivě. Vy ovšem kdy nemáte s nimi se obírati;
ale myslím budete míti radost, že tak pěkného úhledněho vydání se
dočkali [!] Přikládám i 2 výtisky májové pobožnosti, pro Vás a pro patra
kapucína, co vydal knižečku pro vojáky; prosím, vyřiďte mu moje díky.

Noviny, noviny! Co to za noviny? Tak počíná píseň moravská
_jedna. A vím, že sem Vám do noty trefil. Leč já nevím ničeho kromě

těchto několika novin. 1. Ze p. Bečvář stal se farářem a děkanem
v Budějovicích; fára mimo výbavy ['] o 1800 stříbra má pole a mnohé
fundace; přijde na 2600. Jest tedy velikým pánem, obdržev fáru, jichž
mnoho není. 2. Do Ochoze za administratora přijde p. Pátek, jemuž se snad
Oehoaská lokálka i dostane. 3. U Augustianů v Brně drží se exercicie od
p. Sartoryho. 4. Týž u nás v pondělí započne v alumnátě; ač prý se toli jich
nehláeilo letos. 5. P. Procházka udělal již konkurs z češtiny (v Praze).

Písemnédomovnévypracováníbylo Všestranný

rozdíl jazyka

v Libušiněsoudu a v Rukopise kralovodvorsk. Nakonci

Junia byl při ústním zkoušení v Praze. Tázali se ho k. p. co a odkad
koncovka v genitivu plur chlapóv (že óv jest demonstrativum' jak
na p. v řeckém a latinském plur. ňliis=íil-eis,
alarum =al—earum).
Píši to, poněvadž ste zmínil o p. Šmídkovi. Bylo by mě zají
malo dověděti se, jaké asi otázky jemu i doma i ve Vídni předložily
se. Teď již novin nevím. Seminář počne na rok již; chlapci budou
byvati u alumnátu vtom domě v prvním patru 1) a budou choditi ve
řejně do školy do gymnasia. Pater Blaha přijde za faráře do Brtnice,
p. Dvořák od katechetství odstoupí a tudy opráaněji dvě místa. Jednoho
dostane Fil...1) (či jak se píše); bojí se p. biskup, že by p. Bílého ne
potvrdila vláda. Leč Vy snad lépe víte věci ty než já. Musím již
akončiti. leám Vás srdečně, Vás i Vaše dva Moravany, p. Stáru a
Posluš., všem se poroučeje
Váš upřímý přítel
F. Sušil.
V Brně & 26 Julia 853.

154.

Hošek Sušilovi.
Vykonaná zkouška z dogmatiky, nastávající z morálky. Jednání
o českých učních ve Vídni (Kulda a Fůrst). Dotaz o radu, jaký předmět
si zvoliti pro nastávající dissertaci.
\) v dominikánské ulici č. 4., kde později 1882—1907) byla benediktinská knih
tiskárna. Z 1. poschodí semlnál'e byl pořízen průchod do tohdcjiího alumnátu. Po roce
vystavěna pro seminář nynější budova.
') nečitelné.

Ve Vídni 4-ho listopádn 853.

Důstojný Pane!
Tentokráte snad, doufám, nebude zapotřebí omlouvati se, že jsem
dlouho již nepsal! Ale budiž tomu tak, možná, že mi to prospěje pro
budoucnost.
Jak známo, študoval jsem dogmatiku a poštěstilo se mi v pondělí
(31ho) ji z krku odbyt, že jsem tudíž před rigorosum psáti nemohl,
laskavost Vaše připnsti, aniž po jistých (zlých) myšlenkách pátrati
bude. Mám z toho srdečnou radost, kdo to nezkusil, neví, co to za
práce; Bohu vřelé díky, že jsem již toho prost. Při rigorosum se mi
daři!o dobře (mohl bych říci velice dobře, ale nesluší sebe chváliti);
ptali se mne o purgatorium, zjevení (Scheiner překrásně), o hříchu
dědičném (Švec, velmi důmyslně valnou část dogmatiky při tom se
mnou projel) a o milosti (Fessler, přísně zkouší, pouštěje se dosti hlu
ka0 do zástoje, jejž si obral, a kdybych nebyl dobře štu-ioval, nebyl
bych muhl při něm tak obstátí, jak se vskutku stalo.) Tu tedy
v krátkosti výsledek prácí kolikaměsíčních. B)hll díky za to!
Nyní mi zbývá toliko morálka, s níž, popřeje—liPán Bůh zdraví
a síly, as za 5—6 měsíců hotov budu. Obyčejně studují našinci zde
pisma prof. Tepletza, já však nevývratně jsem odhodlán, jich neštu
dovati, co mi zajisté mnohých mrzutostí při rig-Jrosum nadělá,
ale buďsi; nechci marně čas s nimi utrácet. — Nového u nás pranic,
co by Vás jen poněkud zajímati mohlo. O sjezdě jednot kat. potěšil
jsem se po nějaký čas s přibylými sem poslanci. P. Kulda mluvil
s Flírstem o záležitosti zdejších učedníků, což jsem i já učinil;
bude (Furst) se zdejším arcibiskupem obšírně o věci té jednati a. při
tom mu podá písemně obšírně pojednání o tom. To jest podle našeho
zdání cesta nejlepší, aspoň posud; a tudíž Vaše jednota u záležitosti
té ničehož podstoupiti nemůže, až jak uslyšíme, co p. arcibiskup
rozhodne. Očekávám výsledek dobrý a sám jsem také o tom s dr.
Švecem obšírně rozmlouval a neopominu příležitostně opět promluviti.
Liguriáni opět se navrátí sem, což jistě tvrditi mohu, a Furst bude
muset někam na venek, což ovšem ztráta patrná.
Guardian zdejších kapucínů se Vám co nejsrdečněji poroučí ;častěj
ho potkávám, ani by jste neuvěřil, jakou radost jste mu posláním spisů
Vaších způsobil. Šlechetná duše! —
Do Florisdorfu jezdívám teď v neděli a ve svátek; že od
Tomášků vši úctu atd. vyříditi mám, rozumí se samo sebou. —

Teď ale žádámVás o laskavou radu a podporu. Jak známo, musí
každý pro universitu nějakou thesku vypracovat, při čemž volno
aspoň zastoj k. |). historii atd. vybrati. Ja však bych rád utile cum
dulci spojil, k čemuž připočítam k. př. thesku: de conciliis Moraviae
a j. p. P. Dr. Švecem 1) bych toho dosáhnul, že vyvoliv si sám nějakou
takou thesku, i na universitě by mi ji povolili; ja se s ním již o tom
shodnuL Jedna se tu tolikéž o hojnost dostatečnou pomůcek a do
sáhnutí i použití jicbl Tot nejblavnějšíl V tom tedy mi poraďte.
Předně: račtež mi několik takých statí ponavrhnonti k. p. o moravských
bratřích atd., vůbec, jež by se i Vám líbily aneb jež by jste za pro
spěšné, dobré, užitečné atd. uznal, a za druhé, jakých pomůcek při ruce
a jak a jestli možno jich dosáhnouti. O záležitosti té prosím račtež mi
obšírnou zpravu podali. Jak patrno, hlavně mi záleží při tom na boj
nosti pomůcek, an práce ta podle přesvědčení mého aspoň poněkud
důkladně býti musí. Též neračte zapomenout, nam přislíbené časopisy:
'„Ewalds Jahrhíícher u. Litteraturblatt“ příležitostně poslati, nejsnadněj
po bratru mém (Josefstadt No 24); také p. přednosta Ambrož mi při
slíbil, u Vás se zastaviti, udá. li se mu příležitost sem něco poslati.
Jak slyším, odbýval se letošní sjezd jednot 2)s neobyčejnou slavou [!1;

skoro všechny zdejší časopisy podaly o něm zpravy; p. Kutschker,
s nímž jsem o něm mluvil, měl z něho patrnou radost; divil se při
tom, že u Němců a v holomúcké dioecesi nic podobného. —
Ale teď již ku koncil Srdečnou _úctu pp. hraběti, Procházkovi
(mv. ou.. . při WDWH)atd. My oba se Vám, důstojný Pane, co nej
srdečněji poroučíme. Prozatím
Váš oddaný

Fr. Hošek.
155.

Sušil Hoškovi.
Za předmět dissertace radí oběti starozákonné. Dissertaee Dra Bílého.
České názvosloví theologické, česká mluvnice. Zásilka knih. Pokles stříbra.

Drahocenný Příteli !
Z toho, že Vám posílám knihy s poděkováním, snad pomyslíte
sobě, proč asi jich posilam. Myslím, abyste vaal o obětích
staro
') Moravanem.
') katolických v Brně.
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zékonních ohledem na Novozákonnou obět k bedlivému prodělání;
Vlastenecký předmět to ovšem není; ale neméně důležitý pro nás;
u nás o takových věcích nikdy se nepsalo. Materiálu máte dosti; avšak
předce věci mnohé zábadny jsou, což člověka ku probadání pobízí.
Nad to tím v zalíbeném Vám předmětu a v tom pracovati budete,
jehož se Vám druhdy snad dostanel) Než buď tak nebo onak o bu
doucnosti Vaší, ja toliko prohlídém ku potřebě naší, a prosím, abyste
návrh ten přijal. Utile cum dulci chcete;i toho se Vám dostane; za
jisté bude potřeba vzíti ohled netoliko na staré národy, nébrž i na
novější, n. p. Germany, Slovany. O oněch ma Grimm Mythol. pag.
30—51, čehož Vám zapůjčiti mohu; o Slovanských žertvéch obětech
ofěrách poraďte se s Mikloěičem; v Grimma o tom sice též něco stojí
a i v Hanusch Mythologie der Slaven, Lemberg 842, leč velmi málo, a jé.
nevím Vám u věci té posloužiti. Přijde o tom Vám samému badati a
pátrati a věc ta důležita dosti jest; ale materiálu neznam; ač pak
prozatim věc ta jakožto do úlohy nyní nepatřící s krétkem odbyti
může se. Ale tím sobě propravíte cestu k sepsání o obětech St. Z.
ohledem Slovanův. (Grimma bych poslal hned, mám 11. vydání 8_44;
leč zajedno nevím, jestli již jinou látku jste sobě nevyvolil, zadruhé
snad tu knihu ve Vaší bibliothece naleznete.) Připomínám spolu, že
předmět, o němž Vy jste chtěl pracovati, p. Bílý vypracoval pro svůj
doktorát a na tom jest, aby ho vydal v jazyku českém. Kdyby ale
universita Vám předepsala předmět, myslím, abyste především o témže
a ne o jiném pracoval.
Co se písem páně Weissových ') týká, prosím obratte se na něho.
Un ovšem sotva bude míti opsány, avšak snad Vám je vypůjčí od
některého žáka svého.
Terminologie theologické není; rozumějte nově vydané. Ale pokud
s filosofií se stýká, jest něco v terminologii gymnasijné od p. Šafaříka
vydane, dílem největším ale ve Štítném nachází se. Grammatiky české
nyní nepotřebujete, aniž dosud mame takovou; nejlépe študovati staro
českou p. Šafaříkova v I. díle Výboru [. 1845 vydanou spolu se vše
slovanskou p. Čelakovského, co právě nyní vychází v Praze, ba již vyšla,

již dostanete Matici. Od p. Miklošiée jest výborná Lautlehre

der slaw. sprachen.

_

Posílám Evaldovy Jahrbtlcher 4 ročníky a Menzlův Literaturblatt
1852 ač navázaný, prosím, aby neztratilo se čislo některé. Evald jest
1) professuru 8. Z.

|) pro!. mravouky v Brně.

16
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můi, Literaturblatt patří hraběti Taroucovi. S poděkováním posílám
]. Thalhofera, 2. dva díly Bahra, 3. Ebrarda. Přiložený pakětek,
prosím, doručte Josefovi Tomáškovigl) budu mu psáti co nevidět.
Obrázky aby dal každému z bratří a sester svych; ač lépe snad, aby
Frantovi schoval, až ho propustí. Hišamar lechá [?] posud platí; za to
stříbro padá, Bůh zachovej pokojli)
S tím zavírám a Vás oba srdečně líhaje ostávám upřímý přítel
Fr. Sušil.
V Brně d 20 Novemb. 853.
Prosím poručení p. Poslušn.
156.

Hošek Sušilovi.
Opakuje žádosti předešlého listu stran dissertace, české mluvnice a j.

Ve Vídni 21/11 1853.

Důstojný Pane!
Psal jsem 4ho t. m. a ačkoli o záležitosti, o které jsem laskavé
odpovědi v krátce očekaval, však až posud marně. Věda pak, že oby
čejně braká odpověď mne docházívá, myslím, že se list můj snad
ztratil. Pročež ve vší krátkosti opětuji nejhlavněiší obsah jeho. Předně
\nejponíženější zpráva o mém rigorosum z dogmatiky 31. oktobru od
bytém, což však, bohužel, žádnou změnu ve stavu východních zále
žitostí nezpůsobilo. Za druhé ne méně ponížená prosba o zaslání při
alíbených Jahrhttcher Evaldových a Litteraturblattu. (Přikázal jsem již
bratrovi mému[l], aby k Vám zašel; nevím však, staloli se.) Třetí věc,
ne méně důležitá, má se takto: jak známo, musí každý k dosažení
doktorátu nějakou práci zdejší fakultě odevzdati, kteráž se od děkana
ustanovuje. Já bych ale chtěl utile cum dulci při tom spojiti, a. tím
rozumím, abych to již německý [|] řekl: einen vaterlándischen Stoň'U)
A tudíž jsem žádal o Vaší laskavou radu, by jste mi navrhl nějakou
takou látku (aneb i látky, in num. pl., na vybrání) a spolu i pomůcky,
především domácí, a možnoli jich podoaáhnouti. Nemohu sice pro tento
čas s přeučenou důkladností do věcí té se pustiti, ale — řekl bech tak
') Synovci S.
*) Hrozily zápletky na východě (válka krimská).
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alebo tak, ale řeknu, že — co není, může ještě být; a pročež považuji to

z ohleduponěkudširšího a obecnějšího;

co nyní bych pracovalpro

universitu, mohlo by až někdy i látky podat a upotřebnit[l] se pro jiné
účely! Ohled tento má největší váhy, a tot spolu i utile i dulcell
fakulta zdejší sice ustanovuje práce ty; však ale mám to již skoro
jisté, že se mi po vůli stene, aniž při tom autonomie její něco utrpí.
Z té příčiny jsem tedy žádal o Vaše přispění, a doufám, že oslyšen
nebudu. — Však ještě toho není dost! Prosím, udejte mi nějakou
mluvnici českou, dobrou & možné-li i vědeckou; i tu musím dobře
prodelat a po ní Schleicherovu staro-slowáuskou [l]. Jak vidíte, chystám se
tedy opravdu do_zbraněl — Nyní se obirám morálkou; leží přede
mnou: Werner, Probst, Dickhoň', Stapf a Ligouri. Myslím, že jich dost,
však místo co bych Stapf-ovu prodělati měl, mnohem lépe by mně
prospělo a spolu i práce ulevilo (což věru povšimnutí hodno, an bych
tím více' jinými se obírati mohl), kdybych měl písma p. 'Weisse!
Bylo-li by možné, velice by jste se mně zavděčil zaopatřením jichl
Neb něco latinského prodělati musím; Stapf ale se mi nelíbí, písma
zdejšího professora tím méně (i sám p.. Švec mi pravil, abych jich ne
četl!) a takto bych tedy jen čas nimi [!] promárnil, kdežto bych tím
způsobem. jak doufám, něco lepšího dosáhl.
Tedy ještě jednou, možné-li, a nedělá li Vám to žádných obtíží
aneb snad i mrzutosti, prosím, by jste sobě neobtěžoval, mi vtom
také přispěti. Kdybych věděl, že lépe, jemu samému (totiž prof. Weissovi)
psáti, učinil bych to!?? — Račtež mi též oznámiti, nevyšla-li spolu
itheologická terminologie? — Nového Vám nemohu nic psáti. Obávám
se velice zmatků těch východních, a následků jich, jak církvi tak
i národu nepříznivých. Nám především tolik na stálém pokoji náleželi
musí! — Z Florisdorfu od Tomáškových nejvroucnější úctu. Chodivám
tam v neděli a ve svátek; včera ještě jsem s Josefem skoro celého
půl dne ztrávil; o Frantovi ničehol
Pp. Stára & Poslušný (bude myslím na druhý měsíc dišputovat,
a jest skoro již jisto, že morálku 1) nedostane, za to se mu snad navrhuje
St. Zákon, což ale přijmouti nechce — až po druhé více o t0m —)
se Vám co nejvroucněji porouěeji; což i já činím, zůstávaje prozatím

Váš oddaný

Fr. Hošek.
') na fakultě olomoucké.

Právě nyní přicházím z místa as 3 hodiny od Vídně vzdáleného,
kdež „paní dobrého pastýře“ do kláštera nově zřízeného uvedeny byly;
& kdež jsem se i sešel s — p. Dudíkeml \)

157..
Sušil Hoškovi.
Seznam poslaných spisů. Pro mravovědu radí Summu Tomáše Aq.
Připomíná práci o aktech východních mučenníků. Žádá opatřiti mu staro
slovanský breviář a missél.

Drahý Příteli !

Poslal jsem Vám dříve Literaturblatt v. Menzel Hgg 1852 ne
vázaný čísel 104.
Ewald Jahrbtícher J. 1849. 50. 51. 52. čtyry ročníky.
Ebrard wissensch. Kritik der Evangelien I. B.
Symbolik mos. Cultus & Bahr 2 Bde.
Tbalhofer uber unblut. Opfer 1 B.
Připojuji nyní také Winera Realwěrterbuch, an ho snad potřebo
vali budete. Děkuji i Vám i p. Starovi za tak dlouhé čekání.
Oemělil jsem se připojiti 4 podobizny pro p. Jos. Tomáška a
jeho sestry a prosím, an tam často jezdíte, račte mu je doručiti. Jest
to present od p. hraběte T. ')
Co do moralky zapomenul sem přidati, že Summa sv. Tómy
z Aquína Vám nejlepší službu prokáže, tak že ani skripet nebude
potřebí.
Ze mě těší to Vaše k vlastenekému studiu prohledání, ovšem
dobře víte; leč já prosím držeti se syrského a dbati o akta, jež ze
syrského přeložil p. P. Zingerle; kdo ví, jestli napotom budete textu
syrského míti; ve Vídni ovšem nalezá. se.
Zédoncno, abychom tu v Brně měli staroslovanský breviář &
missál a sice i od těch, již užívají cyrillice, i od hlaholitů. Prosím,
dokud ještě ve Vídni jete, prohledejte k tomu, nebude to snad toli[l]
peněz stati. Kdybych já s peníze ty nebyl, tedy snad p. hrabě TJ) pro
') mor. historiograícm.
') Taroucy.
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sebe zakoupí. On Vás navštíví; tyto dni hodlá do Vídně, maje tam po
práci. Od něho se dovíte věcí těch, jež bych Vám byl psal.
'Již tedy Vás P. Bohu poroučeje a srdečně líbaje ostávám

věrný přítel

Fr. Sušil.
V Brně 1 prosince 853.

158.

Sušil Hoškovi.
Posílá spis d'Elvertův a své písně.

Drahý Přítelil
Zkrátka!
Posílám, ač věru nerád, poněvadž žádám, abyste o obětech na
psal pojednání, tuto knihu od p. d'Elverta histor. Lit. Geschichte,
v níž se dovíte o věcech oněch, jichž 'dověděti se chcete. Dále musíte
sám se obrátiti na p. Chytila, aby Vám zapůjčil rukopisů o novo
křestěncích; pravil sem mu a žádal jsem ho; zatím on ale čeká na Vaši
písemnou žádost, abyste ho ujistil a ubezpečil.
Připojuji 4tý svazek písní mor., jeden pro Vás či raděj pro
p. kapncína, a tři druhé, prosím, p. Tomáškovi Josefa pro něho a pro
jeho dvě sestry račte odevzdati.
Nového zhola ničeho nevím. Nepíši Vám o p. Chytilovi více,
poněvadž posaváde myslím, že raději o těch obětích napíšete disertaci.
Kdybyste předce na něho psáti obmýslel, tedy — snad dosud jest
jenom Landschaftskanzelliston.
Posílám druhý (853) ročník Menzlova Literaturhlattu.
Objímám Vás oba se vší ochotou a láskou
Váš npřímý přítel

Fr. Sušil.
Pozdravení.
Obdržel sem poštou v křížové obálce thesky p. Poslušného; dě
kuji a Vyřiďte mu i spolu službu ode mne.
Psali mi z Floridsdorfu, že se jich sestra kamsi dostala v Uhřích,
já o věci té zhola ničeho nevím; rádbych věděl, co a jak.

159.

Hošek Sušilovi.
Látka k dissertaci.

Ve Vídni 21. ledna 1854.

Důstojný Panel
Oba Vaše listy milé, též i knihy poslané jsem obdržel. Pro
dnešek, an se mi právě času nedostává, jen několik slov. Lituji, že
navrhnuté mně látky: „0 starozákonních obětích“ přijmouti nemohu,
an to předmět obtížný a též i přenáramné obsáhlosti jest, a já na
jakoukoli práci na nejvýš jen až 6 neděl obětovati mohu; z čehož
patrno, že za čas ten nelze věc tu jen poněkud hlouběji promyslíti;
ač bych toho jistě dovedl, že by mi práci tu za dostatečnou přijmuli,
pro sebe bych však z toho nemohl žádného užitku donfati. — P. p. hrabě
mi slíbil pomucky k jinému předmětu poslati; očekávám však toho marně.
Pročež Vás snažně prosím, aby jste jej na to :áčil laskavě upamato
vati; pak-li by to ale s látkou tou z jakékoli příčiny nešlo, tnt bych
ještě navrhl: o moravských bratřích; při čemž by mně, jak patrno,
nejvíce šlo o domácí zdroje a pomucky! (Komenia hist. Fr. M. doufám
zde dosáhnouti) A nepodaří-li se i to, tak mně nic jiného nezbývá,
než_přijmouti jakékoliv látky zde — i zcela lhostejná! Prosím tedy
opětně, byste sobě neobtěžoval, mi o tom co nejspíše (aeračtež se
horšitil) nějaké zprávy podati, an se nyní již rozhodnouti musím. Od
Tomášků všelikon úctu. — Budoucně více a obšírně. Prozatím, oče
kávaje laskavě odpovědi, ostávám
se vší úctou
Fr. Hošek.
160.

Hošek Sušilovi.
Pro zaneprázdněnost nemožno disaertaci o obětech S. Z. vypracovati.
Pomůcky k práci o Novokřtěncích. Podobka Sušilova. Fůrsl. na faru.

Ve Vídni lho února 1854.
Důstojný Pane!
Opět jen několik slovl Knihy poslané jsem obdržel a odevzdávám
je na patřičné místo.
Nerad toho vidíte, že nechci pojednání o obětech na se vzíti ——
tomu rád věřím, pročež jsem již i v předešlém listu napsal, že toho
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lituji. Ale račte jen uvěřiti, že mi to zhola nemožno. Abych i svědka
na to měl, promluvil jsem o tom s p. dr. Švecem; on sám by byl
předmět ten velice schválil, připustil mi však nemožnost, uvázati se
v práci tn. Rád bych si všechno do konce tohoto roku školního odbyl;
ale jakých to prácí ještě mám. Švecovi musím při korrektuře pomáhat;
mámt as 20 hochů (císařských jokeyů) vyučovat v náboženství, tak že
nyní znaven a celou školu mám; častěj přichází na mne kázat a v zpo
vědnici též musím vypomáhat (z čehož patrno, že já zde též io praxi
dost a dost mlnviti mohu), k tomu morálka a pastorálka, v nichž jsem
až dosud valných pokroků neučinil, an ]: morálce zvláštního donum
perseverantiae zapotřebí, an žádná, a mám jich 5 před sebou, dostatečná
není — — a k tomu by jste ještě žádal, pojednání napsati tak ohrom
ného obsahu. A při tom by se snadno státi mohlo, že by o předmětu
tom předepsali, bych sv. Otců až do VIho století k tomu cíli prohlídl.
Já naše pány znám! A s tím bych mohl za 6 neděl hotov býti? Ano,
kdybych teprv po letošních prázdninách promovoval, tot by byla ovšem
jiná. A kdo ví, nestane-li se to! aneb dokonce, kdo ví, budu-li ještě
promovovat. Stojí to 160 zl. stř. a já jsem toho přesvědčení nenabyl,
stojí-li doktor za to! Ostatně ještě posud nevím, jestli se mně ta práce
historická povolí, o čemž Vám teprv as ve čtrnácti dních zprávu po
dati mohu, a nepovolí-li se, tut ovšem zbytečná všechna starost. Co se
však věci té samé týká, jest mi něco poopraviti. D. p. hrabě, když
tenkráte u mne byl, sám mi navrhl, že se o pomůcky ty postará aje
co nejspíše pošle. Že jsem tomu povděčen byl, netřeba připomenouti.
Obzvláště s p. Chytilem sám a osobně promluviti slíbil. Pročež mi bylo
divno čísti, že Vy jste ho ráčil požádati, zaěež srdečně děkuji; an jsem
však já Vás o přímluvu Vaši neprosil, mysle, že mi všeho potřebného
p. hrabětem poskytnuto bude (přislíbil mi i nejnovější spisy o novo
křtěncích a jmenovitě knihu tu, již v Hamburgu nalezl !), vypadá to
jako hrubianství z mé strany, což mi nemilo, ant jsem v tom docela
nevinnen. Žádal jsem Vás v posledním listu, by_jste mu to ráčil při
pomenouti. K tomu ještě něco! Před několika dny přinesl mi sluha

Rauchovy tiskárny 10 vý tisk ů Vaší podobizny!
Ovšem, že mne to překvapilo , a kdyby nebyl spolu přinesl zvláštní
llstek, na němž napsáno, že se od p. hraběte mně odevzdati mají,
nebyl bych je mohl přijmouti.
Nevím však, co a jak s nimi! Bylo by mně tudíž velmi milo,
kdyby jste ráčil nějakým způsobem příležitostně poptati <se>, a
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výslovné

ustanovení

jich mi sděliti.Ovšem že neopominu,toho

potom šetřiti a díky mě uctivě vysloviti.
Z několika slov stalo se jich více než několik. P. Poslušný již
odejel; čím se stane, dosud neznámo. — Budu li přece pracovat o novo-_
křtěncíoh a dostanu-li jen 2 neb 3 zavedených u d'Elverta knih, tot
bych již- nepotřeboval p. Chytilových rukopisů.
U nás také nic nového; bojíme se velké vody, až se kry pohnou.
Redemptoristé co nevidět se opět tn usadí a p. Fin-st dostane faru.
Ostatní až po druhé. — Srdečně se Vám, důstojný Pane, porouěeje, ostávám

se Vší úctou Vám oddaný

'

Fr. X. Hošek.

Bylo-li by Vám opět libo, několik stipendií po 12 kr. přijmouti,
zaopatřim je.
161.

Hošek Sušilovi.

Ve Vídni 17/2 1854.

Důstojný Pane!
Alea jacta est! Před několika dny byla mi od děkana fakulty
theol. písemně odevzdána thesis: historia Anabaptistarum in Moravia.
Musím se přiznat. že mne prace ta nyní netěší, pro ty mrzutosti, jichž
mně natropila. Sim bych nebyl nikdy na ni přišel, kdyby se nebyl
p. hrabě beze mého přičinění nabídl. Nuž — uvidíme! P. quardian
Čepka Vám za poslané písně co nejvroucněj děkuje. — Včera nás
navštívil Hain, kaplan v Brně, a vypravoval nám o jakési pověsti
v Brně roztroušené, že v. p. Procházka se stane direktorem normalk'y,
a tudíž někdo z nás (však ale bezpochyby: ja — prý) katechetou na
gymnasium! Nevím, co na tom, an jste nikdy o podobné věci nepsal
— nemožné však to není —- jak samo sebou patrno. Posito ale — co
bych tomu měl říci, nevím; to ale již nyní vím, že nebudu míti chuti,
mimo náboženství ještě jiný předmět vzíti a pochybují též, že bych to
vydržel, denně až i 5 hodin přednášeli, o tom velice pochybuji! a tudíž
by a_rcinic jiného nezbývalo, než jíti někam za kaplana. Ovšem, ovšem
— ale co na plat, jsemt již na to zcela připraven. Než o tom až
později více, a k tomu i o jiných věcech, s touto spojených. P. dr.

Švec, jehož jsem se o tom ptal, nevěděl o ničem, a doufšm, že spíše
onnšmí, pak-li co obmýšleií.
Pršvě co toto píši, obdržel jsem z bibliothéky universitní : Fischer:

von der Wiedertšufer etc., ostatni díla tam nemají; až za několik dní
podívám se do císařské knihovny, naleznu-li tam něco; o tom budu
psati obšírněj. Musel-li bych pak psšti p. Chytilovi, jest mi ovšem za—
potřebí věděti jeho byt, an bych psal bratrovi, aby mi s listem k němu

ušel.

Z domu smutné zpravy. Bratr starší těžce nemocen; Pán Bůh
sám ví, jak to s ním vypadne; k tomu při nynější nesmírné nouzi
stratili mnoho peněz, a kdyby se to mělo opakovat, přišli by o všecko;
mámt po zemřelém otci něco od nich dostat, patrnot však, že nemají-li
není nic, i já ničeho nedostanu!
Stíhá. nas neštěstí jedno po druhém.
P. Poslušný již byl odejel, a nevíme dosud ničeho, co s níml
hlohu se spolehnout na to, obdržeti od p. p. hraběte .) přislíbený spis
o Nkřest, jejž u sebe chová, kdybych ho potřeboval? A co s těmi
10 ex. Vaší podobisny? Bylo by milé, něco jistého o tom slyšeti.
_Prozatím srdečně se Vám poroučeje ostavšm

se vší úctou oddaný

.Pr. X. Hošek.

162.

Sušil Hoškovi.
Ředitelské místo na hlavní škole po Vinc. Žíkovi. Dissertaoe a pro
moce Hoškova. Studium spisů Miklosiéových. Příbuzní Sušilovi. Uchazeči
o ono ředitelství.

Drahý Přítelil
Co věděti udšte, tuším již víte, mohl iste zajisté mluviti s p.
hr.') Pověst ta, kterou u Vás roztrousil Brňák kaplan, Všš spoluuk,
ahola nepravdiva jest, a nevím v čí hlavě se vylíhla. P. Procházka
Matěj nikdš nemínil na direktora dostati se při normální hlavní škole ;.
a věru an nyní až potvrzen bude '), si o 900 stech zl. stř. bude stati,
') br. Tarouca.
') za gymn. professors.
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měl by zaměniti to za 600 zl. stř.? distěby toho ani jiný kdokoli, buď

i třebas budoucí dochtor neučinil.
Ta byla snad jediná věc, o níž Vám psati přijde, anot otázky

jiné, jež jste učinil, ústních odpovědí došly. Na čem ste se ustanovil,
zhola nevím; ale myslím, že jste již psal panu Chytilovi o zapůjčení
potřebných Vám věcí, jestli předce onu thesku vyvoliti musíte. Mně
jak víte bylo by milejší bývalo, kdybyste byl vzal o žertvách Starého
Zákona, již proto, aby se něco o Starém Zákoně u nás pracovalo a po
něvadž myslím, že to Vaše pole bude. Myslím! Ale nevím aniž kdo
na světě ví, kam Vy dostanete se na rok. Bude-li co prázdno, též se
neví; ač veškeři jsme smrtedlni a Morana lehko nás umořiti může;
podle toho jak věci. nyní jsou a stojí, nezdá se. Aspoň p. Klimek') ne
ustoupí, an letos víc a více okřívá a téměř docela omládl; spíš já.
potáhnouti bych musel; to jisto, že do lázně musím pro ustavičnou
zimu a holé mravence, jenž ševelí a procházejí se v nohou mojich.
Vidíte, že nemnoho příčiny spíchati; avšak doktorát předce udě—
lejte a dojista promovujte, poněvadž doktor je — doktor, vždy má;
titul svůj a čest svou — něbrž poněvadž Vy to dioecesi dlužen jste,

že na Vás 4 léta čekala; aspoň jí té cti dopřejte,jenž před světem
z titulu toho jí plyne. _
Dovolte, abych Vás poprosil o věc dvojí; jednu abyste se naučil"
od Dr. Miklošiče věcem, jež přednáší, nemožno-li veřejně do jeho
přednášek choditi, tedy aspoň privátně. Druhá věc, abyste ve Florids
doríě optal se, proč mi napíší, a jmenovitě o sestře Marii Horvathově

a manželu jejím nepíši; nevím, jak a kam se stěhovati budou a jak
brzo do Floridsdorfu přibyti mají; jak asi má se ta ubohá, majíc mn
žela churavého. Rád bych psal do Uher Horvathům, ale nevím jestli
tam dosud, anebo kde se nachází [l]; prosím, tedy vymozte mi list
z Floridsdorfn v nejbližším času.
Zádáte, abych Vám věci nově psal. Odkud je věděti? O direktorát
zmíněný nikdo z kněží se nenchází, tedy J. Exc. p. b. povolal p.
direktora v ústavu hluchoněmýcb, aby se o místo to ucházel, což on
i učinil. Z jiných pánů žádal to p. Pátek a p. Hořička, oba učitelé na
hlavní škole. Praví se. že to obdrží do jista p. Lang, direktor Vám
ovšem známý. P. &. Žák již se stěhuje a zatím věci direktorské ode
vzdal p. Chmelíčkovi.
Projádřil se p. Šembera professor, že prý nemůže dostati posud,
ač tři léta uplynula, Růže a Trní, dovoluji si Vás obtěžovatiabyste
' ') prof. S. Z. (str. 20').
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přiložené psaní a knížkou tou mu poslal příležitě aneb sám půjde
někdy snad okolo doručil.
Očekávaje brzkého nějakého listu a oba dva bratrsky líbaje ostávaru
Váš u přímý přitel

Fr. Sušil.
V Brně d 12 Března 854.

163.

Hošek Sušilovi .
Dissertace. Čekani návštěva Sušilova. Budoucí úřad H. Překlad syrských
hymnů. Dissertace. Biskup Schaffgotsche pochvalně 0 H. Richersova theorie
clohistická a jahvisticka.

Ve Vídni 5/4 1854.

Důstojný Pane!
Váš milý list od 12. března byl mi teprv 27. března doručen
(bezpochyby neměl bratr spíše příležitosti), mimo to chtěl jsem počkati,
až p. Stara třetí rigorosum z historie a práva odbyde[l], pročež mne
mějte vymluvena, pak-li tak pozdě odpovídám.
Nemýlím-li se, psal jsem v posledním listu svém, že alea jacta
est, že totiž mi již uloženo, sepsati historii novokřestěnců v Moravě.
Byl bych rad žádosti Vaší vyhověl, ale račtež uvěřiti. že nebylo možné,
o čemž, dá-li Pán Bůh, ohširně ústně! Byl jsem totiž v neděli ve Flo
risdorfě (jak mi řekli, psali již? !), a tu jsem slyšel k nemalé radosti
své (myslím to úpřimněl), že máme naději, Vás na několik dní zde
spatřitil To by byla radost! Ale při tom již Vás musím snažně prosit,
by jste spíše přišel, než na pondělek velikonoční. 'Já bych tak myslil,
že by se to snad nejvhoduěj státi mohlo na bílou sobotu, ačkoli nevím,
co by Vás k tomu přimělo pozděj teprv přijíti. Tedy ještě jednou:
račtež to nějak již zpravit. Náš p. biskup je zde; též nám vypravoval,
že p. H. Lang bezpochyby se za direktora do normálky dostane; při
tom nám i spolu oznámil (ačkoliv jsem to ja již věděl), že pro nás
beze vší pochyby nic prázduo nebude! Co na plat? a co dělat? To
nemohu řícti[!], aspoň positivně; negativně však, t. co nebudu dělat, to
již nyní mohu říci: totiž, ani nebudu bědovat, ani se neohěsím a do
vody již dokonce neskočím! Více však věru nemohu říci. Že bych
tomu rad byl, kdyby se mi St. Z. bylo dostalo, pro mnohé příčiny,

"'
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o tom jste přesvědčen; Bůhtč však můj svědek, pakli-li [!] mně kdy jen
napadlo, na něčí smrt neb odstoupení jen pomyslit; ačkoli by se událo
nápadné a skoro pravdě nepodobné! Však je tomu přece tak! — Však
ústně více o _tom; jak i o věci jisté, sem náležící. — Ze na sv. Efrém..
nezapomínam, tohot důkazem, že jeem si již koupil Castelli-ho slovník
synka-latinský vydaný od Michaelisl Tomu budete povděčen!? Syrský
original však musím nevyhnutelně míti; pak-li se nepoštěstí dosahnoui
ho někde u nas, doufam že mi ho zaopatří p. dr. Švec! Divíte se
snad tomu? aneb snad by jste se chtěl"škaredit? Ten člověk tam dusí
Němce & Maďary jako kočky a troubí s panslavismem ze střech“
Prosím! bolubičí národ, a takové věci! _to by byl napadíl)
P. Chytilovi jsem posud o zapůjčení potřebuích [l] věcí nepsal; ne
vím jeho byt atd. Pokud jsem litteraturn onu poznal, budet toho sa
potřebí, aut chci na 12—15 archů sepmti, což našim pánům nejistě
lichotiti bude.
Račtež si pomyslit, p. hrabě ') měl za to, že práce ta přijde do
tisku, což mne nemalo překvapilo! — Censor ji jednou přečte, podá
o ní své zianí, ostatní hlasují podle toho a práce se uloží a bude ležet
až třebas na věky! Myslím, že toto zvláště p. Chytilovi nemilé nebude!
Nežjakým způsobem bych spisy ty dostal? Miním[í] bratra svého k němu
poslati, ten by převzal věci ty a mně odeslal; ovšem že bych ho
i-písemně o to požádal. Aneb radil by jste mně něco jiného?
Včera mi vypravoval p. direktor Widmer, že se setkal s naším
p. biskupem a že dlouho a velmi velmi chvalitebně o mně s ním (totiž
s p. Widmerem) rozmlonvall Jak pak se Vám to líbí, anebo co tomu

řeknete? Však i <a>

tom mnohem více ústně.

Rdčíte psáti, bych „Růže a trní“ s přiloženým listem p. Šembe
rovy [!] odevzdal; psaní však žádné přiložené není, ač je-li v balíčku
nemám?! Knihu odevzdán bez pochyby sám s radostí. — Však ale
jest mi spíchati, by psaní ještě dnes na poštu se dostalo. P; biskup
těž dnes odjede. Mnohé jiné věci si ponechám, až Vás ve Florisdorfě
uvítám; ale ku konci ještě něco prauového — račtež si pomyslit, jakýsi
p. Biehers psal knihu 0 St. Z. jednající a jak samo sebou patrno, mluví
také o částech těch, jenž se jehovistickými & elohimskými zovou, a

tu praví, že kdež v Genesi se nalezš Jebova, tut že <se>

tím rozumí

druhá. osoba Božská, Caristus, a že tedy elohim značí první, Boha Otce! !
') \'ěly

hejn.—nb

', Tarouca
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Však i o tom oběirněj ústně. Pročež, nebude-li zhola nemožno,
račtež přijít a sice brzo, s radostí Vás, důstojný Pane, bude očekávati

Vám vždy oddaný

Fr. X. Hošek.

164.

Sušil Hoškovi.
Nemohl jeti do Vídně. Akta vých. mučeníků. Překlad Flavia Josefa.
Příbuzní. Lázně. Amnestíe.

Drahý Příteli \
Těšil sem se na Vás; splynulo to na prasdno. Myslím, že sem
se nedojetím do Vídně nezachoval žádnému. Ale nemohl jsem již pro
užíviní léků; pak sem též kolikráte se položiti musel; nad to 3. bál
se. se, že se pohadame s příbuznými pro Frantu; 4. čtvrtou příčinu
mohu těž udati. Byl bych asi 50 fl stř. vydati musel. Ano! musím do
koupele a snad do dvojího (do Karlových Varů i do Teplic), musím
studni, an nejméně 200 H stř. potřebovati budu při té veliké drahotě.
Ty věci veškerý — nejvíce ale churavost a ta bázeň vady — mě
přiměli [l] k tomu, že sem potěšení toho se odřekl, s lidmi mými a zvláště
s Vimi se sejíti. Chtěl sem s Vámi mnohé věci mluviti. Nejprve otom,
abyste hleděl letos, dokad ve Vídni jste, ze syrského přeložiti akta
o mučedlnícíoh východních; později kdo je Vám bude půjčiti moci?
Bylaby to věc překrásna, kdyby dědictvím vyjití mohla akta ta. Ja
nyní opravuji staročeský překlad o válce židovské Flavia Josefa; jest
to dosti špatný překlad, tak že docela z nova na přemnohých místech
překládati musím, ano že by snad lehčeji bylo, překlad z brusu nový
učiniti.
Druhů. věc jest povědíti Vám, že ste snad kvapně prořekl se
o Starém Zákoně Vámi obdělánu býti mohoucím; to Vám více ke
škodě než ku prospěchu poslouží. Leč co se stalo, již nemůže se ode
stati a nebude proto snad tak zle velice.
Lidé moji ve Floridsdorfu se snad rozhněvali na mne pro listy
jim psané, v nichž jsem velmi se vysypal proti Frantovi. Věru kdo
ví, jakou zlost se [?] on odjakživa činil, co nyní pro tu hanbu 1) ja a pater
.) uvěznění.
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Tom. Procházka trpíme, jnkou bolest sem snášeti musel, že sem i do
nemoci pro to padl, nebude na divné považovati, že sem tak z hrobu tesnl.
Co do Vaší thesky již nic neříkám a spokojují se se vším, co
ste učinil. Snad jste se již obrátil na p. Chytila skrze svého bratra, a
doufám, že nebude od toho, aby Vám nepůjčil věcí, jichž má.
Škoda že jsem Vás nemohl viděti, anot nyní před jesení sotva
sejdeme se; okola 14. julia hodlám do lázně; letos již ktomu svrcho
vaný čas, na jsem v loni zsnedbal.
Právě čteme o tom, kterak se mnohým politickým vězňům stala
milost od císaře pána; snad i Fr. TJ) mezi nimi jest. Leč toho brzo
se dovíme. Zatím Vás upřímč objímaje
trvám přítelem

Fr. Sušil.
V Brně 24 Apl'ila 854.
165.

Hošek Sušilovi.
Blahopřání ku jmeninám. Rigorosum. Dissertsce. Budoucnost. Ign.
\Vurm.

Ve Vídni dne 17/6 1864.

Důstojný Panel
Přicházím pozdě ovšem ku dni 16ho, což prosím by jste laskavě
prominonti ráčil, s přáním zajisté srdečným, by Vám všemohoucíBůh
všeho. cokoliv si žádá člechetnó srdce Vaše, na přímluvu sv. Františka,
uitědřiti ráčil; požehnal snahám a prácím Vaším a hojně odměnil a
popřál mnohá léta blahonosnéhn účinkování. Nepatřtež tak na slova
ta, alebrž více na upřímnou mysl píšícího je, jehož oddanost a úcta
se nezměnila.
Byl bych rád něčeho od Vít.—1
se byl dozvěděl,

ale žádný mi ne—

mohl nějakých zprav[l] podati; tak že nyní již po dlouhý čas ničeho
nevím. — Co se mne dotýká, ráčíte již vědět, že jsem 29ho května
z moralky rígorosoval; chvála Bohu: nyní pracuji o dissertaci; a byl
bych již spíše psal, ale měl jsem as po 14 dní jakousi zimnici, jenž
mne dosti trápila. Jak se mně daří, jaké vyhlídky atd., krátká odpověď :
zcela proti vůli a chuti; jsemt velice nespokojen a rozerván. llimo
') Tomášek.
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mnohých odporných událostí, jenž se rodiny naší dotýkají, připadá. mi
jakasi [tak] domů jíti. Musím se upřímně přiznat, že kdybych
i hned co professor 800 dostal, že toho nebude toli, co ny ní mám!
Tot první. Za druhé a nejdůležitější. Jak známo, beze vsi pochyby p.
Nottig 1) se dostane za kanovníka a p. prof. WeiB za rektora semináře.
Co by z toho pošle, patrno; odtud nejvíce ty strachy atd. atd. atd.
Psal bych o tom více; dílem však nemam mnoho kdy; a dílem nolui
per chartam et atrameutumř) Je to případnost.
Wurm psal onehdy p. Starovi a tu cosi podotkl, že prý by se

z něho brzo stati mohl pravý Boleslav.

Tot zajisté mystická.tajuost

& tma. Darmo hlavy si lámat.
Ptal jsem se v posledním listu svém, chcete-li, bych Poslušnómu
vaši podobiznu poslal, nevím však posud ničeho. Též bych rád se od
Vás dozvěděl, iak a co udělat, když budu mít své thěsky hotové. komu
ie také mezi jinými, o nichž se to samo sebou rozumí, poslsti, ku pří
kladu p. praelatovi v Rajhradě, na st. Brně, atd. atd. Tomu bych byl
velmi povděčeu!
Uda-li se příležitost, račtež laskavě p. Chytilovi díky má a úctu
vysloviti; pospíším si, abych mu výpisky jeho co'nejspíše navrátil.
Po p. Jos. Tomáškovi') poslal jsem 4 svazky historie ňlosoíie 4), za
něž srdečně děkuji.
Spolu posílám nové dílo p. quardiana L. Čepky; prosím račtež
ho odevzdati p. redaktorovi, l*)by se na to podíval a v hlasku nějak
oznámil, pakli hy kdo se přihlásil a předplatiti chtěl; cena bude obnášet
as 50 kr. na stříbře. Prosí též, by se nehoršil, že posílá. toliko korrek—
turu, au nemá. posud hotového výtisku.
Co nejspíše budu opět a obšírně psati.

Prozatím laskavostí Vaší <se>

odporoučeje zůstávám

se vší úctou oddaný

Fr. Hošek.
166.

Sušil Hoškovi.
Věnování dissertace biskup0vi. Cesta do lázní.
')
')
')
')

pozdější biskup Brn., tehdy (od 1847 II., 1853 I.) představený alumuitu.
písemně.
synovci S.
asi Bitterovy.

5) Hlasu.

Drahý Příteli !

Od díků musím začíti a tuším nejlepší dík, když Vám na Pánu
Bohu tolikěž židům všeho dobra, čehokolivěk srdce Vaše želavo jest.
Leč nevím, jak se Vám povede na rok a kam Vás dají; platí se na
ty věci, nejde; a. sám se jich člověk nedoví. Také zbytečno delati
sobě starosti, děkujte Bohu, že zdrav jste; věc jedna z těch jista jest,
že p. N!) kanovníkem bude, miláček roku Vašeho, z čehož bezpochyby
velikou radost mate. Ale věc ta druhá, co navrhujete o představeném
rektoru či regentovi, to v tajnosti jest a dotčený pán, jemuž to Vy
račíte přisuzovati, o tom zhola věděti nechce.
Thesky své věnovati biskupovi svému téměř všady_obyčejem jest.
Ptejte se na to písemně kanovníka Panšaba, zdali to smíte učiniti.
S podobiznou, o které pravíte, můžete dělati, co chcete; mně do ní nic není.
Knihy moje prosím vezměte zpátky a pošlete je po příležitosti
bratrovi svému anebo je sám přineste; Tomášek sotva dojede do Brna,
ač bych velice rád ho viděl!
Nové dílo p. quardiana Cepky odevzdal jsem!) Ale praví, že toho

učinitinemůže,dokad není titulu
obsahu

potřebí,

knihy tě; titulu

zajisté

a

mali kniha ohlášena býti; potom učiní mu to

službu s obtíží spojenou, poněvadž sám kn policii a nevím kam ještě
jíti a platiti taxu musí. Leč Vy račte jenom o titul a obsah postarati se a za-
pečetěný exemplář bratrem Vašim p. Pojmonovi ') poslati. Dí_mzapečetěný,
poněvadž mne list Váš došel bez pečeti odevzdán byv mně v alumnatě,
kde nevím kdo mohl do něho nahlednouti a snad i nahledl; ač pak
tam nestojí věci, které by nemohly všem hlšeany býti. Zaraaila mne
ta vše poněkud, když jsem list otevřený viděl a potom četl.
Vidí se Vám slova, co se píší v onom listě o Boleslavovi, tmavá.
Leč tu se Vám přihézí, co i jiným, že sebe nejméně člověk zná.. Vy
sám bolestite, obolévšte a Boleslavem také již jste, an onen pan teprv
jím býti bodla.
Ja mam zkoušky 7 a Sho julia a pak budu hleděti do koupele,.
abych se toho nevzáonóho v nohou mojich hosta nějak zbavil. Ale
odkad vzíti peníze? Při té nesmírné drahotě? Deset zlatých.. .') za byt
na týden! To je hrůza! Centa tam, stravování atd. Věru bude [tak)
muset sobě vypůjčiti od — Vás, proto že sám pravíte behat býti. Vidíte
') srv. str. 247.1)
') redaktora Hlasu.
') nečitelně.
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opet, že není dobře hned se vším ven z úst, nébrž dobře něco chevau'
podtaji. Píšete, že psáti budete brzo; prosím pište též jestli — (Vj
se jistě něčeho jiného domýšlite) Vás ještě v Brně uhlednu.') Zatim
Vás srdečně líbaje jsem
Váš přítel

Fr. Sušil.
V Brně 20 Junia 854.
167.

Sušil Stárovi.
Omluvy, proč nepřijel do Vídně: nemoc a příbuzní.

Euer Hoohwtlrden !

Theurer Fre und!

'

Ioh bedaure, dass Sie so viele Anetalten fur mich zu der vor
gehahten Reise getroífen haben, weil das Alles, wie figura zeigt, un
nóthig geworden. Jedoeh bin ich ele derjenige, der die Schuld davon—
tragt, ganz erbóthig die Unkoaten zu beetreiten und den Schaden gut.
zu machen.
Doch ich will Sie, lieber Freund, mit Possen nicht weiter be
helligen, da mir bei meinem Zustaude vielmehr Klagen als Scherze
einfallen. In meinen F uBen grappelt es immer mehr und mehr, und
ich muB dieses Grappeln hener eo Gott will in einem Bade begraben.
Dann hat mich aber der Fall mit meinem Neffen Franz eo herahge
bracht gehabt, dau das schleehte gelbliche Aussehen meinen Freunden

und auch den Áraten, die ich in anderer

Hinaieht berethe, sehr

aufliel. Jetat Gottlob ist ee in Hinaicht dea Auaaehens und des Teinte
besser; nur daa Grappeln kann nicht weichen.
.
Ee iat mir sehr leid, dass ich nebet meinen Anverwandten, die
ich bei Gelegenheit herzlich zu gruBen bitte, Sie nicht habe begriiBen
und umarmen kónnen. Aber ich muBte mediciniren und zn andern Ur
eaehen kam auch die, daB ich mich wegen Franz mit der ganzen
Freundechaft oder vielmehr Verwandtechaft zu verfeinden furchtete.
') Holek, vritiv se toho roku po promoci, byl 1856—1864 professorem pastoralky
v Brně, pledmltu to, jen! se mu snad nejméně hodil. V dopisech zmíněné práce ze
spaliny neprovedeny. naděje neuskutečněny Vydal toliko »Život a spisy sv. Augustina
a »Novokřtěncl na Moravě:. Dlouhá léta žije v Heraně beze vic.—ch
styků : vlastí.
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Ob ich aber durch meine scbarfen Briefe dem zuvorgekommen, ist
freilich eine andere Frage.
Ich bitte mich 1m frommen Andenken zu bebalten und verharre
in aller Achtnng

Ihr aufrichtiger Freund
F. Sušil.

Brilon 23t. April 1854.
Von Prof. Weiil Alles Gute.
168.

Karel Wittek (1824—1902), sourodák Sušilův zNovóho Rousínova, od
r. 1867 prvý ředitel českého gymnasia v Brně, Sušilovi.
Změna gymnasijního studia a zkoušek. Prof. Grysar. Vzkaz Šemberův
o rytci map (srv. str. 57). Srv. Životopis K. \Vittka od Fr. J. Rypáčka
v 36. školní zprávě 1. českého gymnasia v Brně.
Psánoj a v, jednou g a třikrát w. Ve vleeh listech vyskytují se chyby proti
správne kvantitě samohlásek, : nicht ovlem některá nutno přičísti ehvatn (sam, phl,
notý, výráz & vyraz).

Důstojný, vysoce učený pane professor!
Ze po tak dlouhý čas nedostal [!] jsem slovu svému, tím větším
dílem vinnen jest nedostatek času. Nebo mimo 4—5 hodin, která každo
denně ve škole strávím, domácí práci tak zaneěen jsem, že mi sotVa
oddechnouti lze, to tim méně, poněvadž pílím, bych co nejdřív hotov
byl. Avšak nevim, co s námi, t. j. s kandidáty gymnasialniho učitelství,
diti se bude, pravdivá.-lijest pověst, jenž po Vídni koluje; izdá se, že
o pravdivosti jeji [!] pochybovati nelze. Praví se totiž, jak třeba i Vám
již známo bude, že minister osvěty úmysl má. se poděkovati, a že snad
pod řízením jeho nástupníka studia docela reformovaná budou. Toto
domnění zajisté bezdůvodné není, když pohledneme na ošklivost, v jaké
stávající organisační návrh gymnasialnich studií zvlast ve vysokých
domich stojí. A kdo by také se domnívati chtěl, že by ti páni své
synky tak trápiti dali, ježto sami bez takoveho trápení k nejvyšším
důstojnostem přišli? — Toho všeho ale dle náhledu mého potřeba ne
bylo, kdyby žádoucí reformace s takovou přenáhlenosti [l] se byla nestala.
Praví se také, že by na misto Thunovo povolán byl v. Baum
gartnerl), a tu k pravdě podobné jest, že by filologie (zvlášt řecká)
do pozadí vtlačena byla.
') Nestalo se, B. povolán za ministra obchodu.
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Co se mých professorů týká, tedy Dra Grysara, pf. filologie
lat., zvlášť vyznačiti musím, co muže netoliko velmi učeného, nýbrž
i vlídného a učitele dokonalého, u kterého“ že mnohému se naučiti
možná, upříti se nedá.
Jeětě podotknouti "musím, že skoušející komisae žádná nestává,
a kdo ví, bude-li jaká zřízena, poněvadž se taky povídá, že zákon
straniva státních zkoušek na vysokých školách vyzdvižen [1] bude, co
by pak snad i u nás se stalo, tak že snad byvalý[l] konkursy by zase
zavedeny byly. Co do ostatních osobních poměrů mých, tedy že příliš
lesklé a záviděni hodné nejsou, tvrditi netřeba. Doufám však, že přec
nějak se proderu a k žádanému cíli příjdu. [|]
Příčinou mapp, o kterých 'jste mi říci ráčil, jsem s prof. Šemberou
mluvil; on ale mně řekl, že o nalezení rytce není, a že bude-li Vám
v tJm něčeho potřeba, Vám s radosti [l] k službám bude.
Račte, důstojný pane, přijati výraz neobmeienó úcty
Vaěého[l] vděčného sluhy

Karla Wíttka.
Ve Vídni dne 6. unora[í] 851.
Račte též láskavě pozdravovati vd. p. Procházku.
Wieden, Karoligasse No 367, Stiege 1, Stock 1, Thu

7.

169.

'

Wittek Sušilovi.
Nesnáze hmotné.
Psáno vesměs v a j.

Vysoce Učený, Velebný Pane Professor!
Koiím se nadějí, že dlouhé mlčení mé nebudete míti za nevši
mavost a zapoměnlivost, a že velká síla prácí, nímiž [!] zanešen jsem,
mne u Vás, Velebný Pane, zajisté omluví. Však i tím bych se nebyl
dal ode psaní zdržovati, kdyby se v osudu mém taková změna byla
dáls, že bych Vám byl mohl radostnou zprávu podáti. [!] Mělt jsem sice
naději ]: tomu, állá táVS-ptbmva105 3500 ěv Buvápst xeítat. Na návrh
mých professorů byl jsem ministerium vyučování k potvrzení za
supplenta na gymnasium Teresiánském předložen, tam ale návrh od
mrštěn s tím poukázáním, že je-li druhého suppleuta třeba (nebot
jeden byl potvrzen), jiný ustanoven býti má, poněvadž mně vláda juž

něpomocnš byla. Tak také to místo jiný obdržel. Na to byla zase
dvě místa k obsazení„a sice na gymnasium académickém pro latinu
v třídě 5. a 6. — Poněvadž na opětné navržení mých professorů školní
rada na předešlé ministerialní rozhodnutí se odvolával, ponaučil jsem
ho, že mi od vlády dosavúd žádná pomoc nebyla [tak], nýbrž že jsem
jen remuneraci za lonskon službu dostal, načež on, dotčený navrh že
k ministerium zašle, mi přislíbil, což, jak slyším, i professorům řekl.
llezitím místo v třídě 5. obsazeno bylo; na návrh však mě se týkající
ještě žádné rozhodnutí s hory nepřišlo. Poněvadž ale druhý běh již
dosti daleko postoupl, pochybuji, že má. naděje se vyplní.
'
Ke všemu tomu přijde, že mi dosaváde nebylo možná. nějakou
privatní' hodinu nalézti, tak že den ode dne do truchlivějšlho stavu
přicházím.
Velké štěstí jest, že mi aspoň z jedné strany pomoženo bylo.
Před nějakým časem totiž zde nějaký pán byl, jehož sina[!] jsem lon
ského roku učil (nyní ale je v Prešpurku), který se po mých nynějších
poměrech snažně vyptával &mi na své jmeno [l] v jednom zdejším kněh

kupectví úvěr zaopatřil. Tak jsem byl aspoň tě starosti zbaven, jak
se potřebnými knihami zaopatřím. Nabídl [l] se on mně sice také, bych,
kdybych do nesnáze přišel, jemu psal a že mi s radostí pomůže;
k tomu se ale docela odhodlati nemohu.
Jednu ještě naději mam. Nebot professorové u minister-iamzakročiti
chtějí, by mi aspoň pro nynější běh něčím nápomocné bylo. Svolí-li
ministerinm k'tomn, čili nic, Bůh sam ví; že ale se nepředá., je jisté.
Z toho všeho již, že v nejlepším stavu se nenacházím, snadno, Velebný
pane, nahlídnete.
Nového něco rád síce [l] bych Vám psal, ale skutečně sam nic ne
vím, poněvadž o noviny se starati času mi nezbývá. Povětří ustavičně
téměř ošklivé a deštivé máme.
Že ze stálého zdraví se radujete, doufam ». Vám od pana Boha
žádám.

Přijměte, Velebný pane professor, výraz nezměněné úcty
Vašeho vděčněho sluhy

Karla Wittka.
Ve Vídni 9/5 851.
170.
Wittel: Sušilovi.
Je supplentem na gymnasiu. Vyzván hlásiti se do Těšína.

Psáno vesměs j, ale w.

Velebný Panel
Vysoce učený pane professor!
Řeknete snad, že juž jsem na Vás zapoměl, poněvadž tak dlouhý
čas o sobě slyěeti nedám. Avšak jindy-li jsem se nedostatkem času
omlouval, nyní to tím více učiniti mohu. Nebo, co Vám třeba ani iuž
neznámé nebude, musíme všichni, jenž jsme dříve supplovsli, v běhu
tohoto půl roku skoněham se podrobiti, tak abychom až k velkonooi
hotovy [l] byli. Z toho juž poznate, jak prací zaneěen isem; k čemu jeětě
příjde, že na Jozefovským [l] gymnasium v 5. tříděřečtinu supplujm Arci
jen 4 hodiny v týdni přednáším, ale za to mám 1/2 hodiny cesty do
školy. Ostatně mém jak v předešlém běhu 100 zlatých na stříbře
od ministerstva povoleno.
Tal: teda. předce jedenkrate k cíli přijdu a asi za 5 měsíců se
vam, Velebný pane, zase ukazati doufám, zbyde-li [|] mi totiž tolik času,
bych do Brna přiiíti mohl.
Director Gabriel se mne dal ptáti, jestli bych měl chuť do Tb
ěína jíti, a mne hned 0 odpověď žádal, by on hned k tomu pracovati
mohl, abych hned po skouěce definitivně stanoven byl. Dosavade jsem
mu ještě odpověď nedal, poněvadž mi ke psaní přijíti možna nebylo;
chci to ale asi zejtra učiniti.
Za 7 neděl bude o domácí práci žadati. Nebylo by nazbyt,
kdybyste jednou, Velebný pane, při mši svaté na mne si zpomenouti
radil, aby mne Bůh svým duchem osvítil.
Že se, velebný pane, ze stálého zdraví těěíte, doufam, ačkoliv
bych sobě přal, bych v tom jistotu měl.
Konečně račte přijati vyraz[l] neobmelené úcty
Vaěého vděčného sl.
Wittek.
Ve Vídni dne 25/10 851.
Račte mne poroučeti v. p. prof. Procházkovi.
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Wittek Sušilovi.
Dík za podporu. Žádost do Těšína. Moravský školní rada.
Psáno vesměs w.

Velebný Pane!
Vysoce učený Pane Professor!
Přede vším jiným dovolte, bych za laskavý dar Váš Vám svě
srdečné díky vzdal. Nemohu zapírati, že mi neočekávaný sice, ale
velmi vhod přišel, zlášt [!] nyní, kde se mi potřeby den ode dne množí,
příjmy ale sotva k opatření tělesných potlřeb stačí.
00 se budoucího stanovení mého týče, tu jste, Velebný Pane,
dobře tušil, že jsem juž do Těšína zadal. K tomu ale mne všelieos
přimělo. Předně jistota, že hned po skoušce stanoven budu, kde bych
třeba jinak [1]zde zadržen ještě dále až ku konci školního roku supplovat
mohl. Za druhé Vám nebude neznámo, že školní rada na Moravě
všecka uprázdněná místa vypsal a jak slyším 2 i takě juž obsadil, co
by se až do mého času snad se všemi ststi[l] mohlo. Dale nevím, jeli
zvláště ku přaní[í] pod moravským školním radou sloužiti; nebo, jak
se o něm praví, velmi rád klevety slýcha, a malo [l] kdo s ním se srovná..
Konečně jest i k obavaní [l], že by mne třebai na nějaké německé gymna—
sium do Uher poslali, čemu bych tuze rád se vyhnul. Ostatně víte, že
proto, že do Slezka pujdu [l], tam pro celou budoucnost zůstati nemusím,
a zatím příležitost míti budu, jazyk materský pěstovati a — budeli
tak vůle Boží — k příští činnosti se připravovati. Ačkoliv i mue[l] by
milejší bylo, bych v své bližší vlasti“ pracovati mohl. Neračte se tedy
mrzeti a pomyslete, že někdy člověk i u vzdalenosti cíle, po němž
touží, dosáhne.
Račtež výjev neobmezené úcty přijmouti a dále v lásce své
zachovati
Vašo [l] Velebnosti vděčného sluhy.

K. Wittek.
Ve Vídni Sho Novbr. 851.

172.

Wittek Sušilovi.
Jmenovín skutečným učitelem. Nesnaze hmotné.
Psdno v, mtm

w.

Vysoce důstojný i vysoce učený pane professor!
Juž dříve bych se byl odhodlal Vam, důstojný pane, psati, kdy
bych dílem nebyl velice nevrlým býval, dílem také nedostatek, jejž
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jsem na jakýkoli Vás zaujímati moboucí předmět trpěl, mne kn mlčení
nebyl přinutil. Horšíte-li pak se ale juž nade mnou, tedy doufám, že
list ten ještě ato bude, Vás udobříti[!] a mi Vaší [l] dfevnější přízeň zase
vydobytí.
Přesvědčen jsa o podílu, jenž vždy ráčite bráti na osudu mojim,
spěcbám Vám, důstojný pane, zděliti, že jsem včera překvapen byl
novinou, že dle předvčerejších vídenských novin za skutečného gymn.
učitele ustanoven jsem. Bylt tedy den včerejší pro mne arci velice
důležitý, jejž jsem — pán bůh ví — drahný čas už s nedočkavostí
očekával, věda, že celou mou budoucnost pojistiti má. —
Dosavad se mi zde dosti špatně vedlo, jelikož jsem : měsíčním
platem 30 zlatých vystačiti měl, a to při nastoupení na novou života
dráhu, kde se mi tak mnohé věci nedostavalo, již [1]jsem předc míti
musil. Nyní však doufám, že za krátký čas se poněkud zotavím.
Ostatně, co jsemmde něco uvykl, též spokojenějším se býti cítím,
nežli na začátku jsem očekával. Nicméně však bych sobě přál, bych
use v mé drahé Moravě žíti mohl. — Zdráv, chvála pánu 'bohn,
jsem, an osvobození od neustálého namahání - se mi o zdraví tělesné
více pečovati dovoluje, nežli mi to ve Vídni možné bylo. Dejž bůh,
bych touž zprávou : ohledu Vášého [l] zdraví potěšen bylli
Račte zachovati v dobré paměti a láskavě přijíti výraz nejhlubšt
a nezměněné úcty
'
Vašébo vděčnébo sluhy

Karla Wittka.
V Těšíně dne 19. června 852.

173.

Wittek Sušilovi.
Žádá. by jej přijel aezdat. Školská práce.
Psáno vesměs w.

Vysoce důstojný Pane!
Vysoce učený Pane Professor!
Poněvadž doba onna[!], kdežto stav svůj změniti, t. i. se oženiti
míním, se přiblížila, nemohu Vás. důstojný pane, Vás nenpomenoti na
Váš slib, totiž by jste mne čest mne sezdati proukazati račil ['] Avšak
se obávati musím, že oslyšán budu, an Vám možno nebude se na jakou
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cestu dáti. Za den svatební totiž určitý jest 14. b. m., a oddavky
předsevzany budou ve farním kostele ve Friedlandu blíže Misteku,
kdežto nevěsty rodiče ubytovani jsou. Ostatně Vám oznamiti musím,
že nevěsta jest děvče docela chudobné, s kterou však pro jiné ctnosti
duševní že štastným budu, doufám. Nepřekěží-li Vam tedy, důstojný pane,
povinnosti úřední, tož bych Vás prosil, by jste mou prosbu vyplniti a
mne ihned o tom spraviti ráčil. Nebot bylo by tehda 1zapetřeby, bych
i jů potřebné přípravy zřídil.
Co se mého úřadu týka, tedy jsem týhodně 18 hodin ve škole
taměstnan, a totiž 4 jazykem řeckým v třídě IV. i VI., pak 10 hodin
__
jazykem řeckým i latinským v třídě VIII., kde také ordinariat mam.
Ze tím způsobem dosti prací zanešen jsem, snadno nahlídnete. — Při
všem tom však chvěla Bohu, dobrého zdraví užívám.
Bačtež, důstojný pane, i dale [l] přízeň svou zachovati a brzo ně
okolika řadkův[!] účastného učiniti
Vašeho vděčného sluhy

K. Wittek.
v Těšíně, dne 1/11 852.

174.

Wittek Sušilovi.
Narození a křest syna. Učitelské zkouška z řečtiny.
Psino vesmě- v.

Vysoce učený,
velebný pane professor!

Nemohu opominouti Vam, velebný pane, jenž vždy netoliko
slovem ale i skutkem podíl na osudu mém bráti jste ráčil, zprávu děti,
že jsem v běhu mšsice[l] předešlého ve Vídni zkoušku z jazyka greckěho
dokončil a v ni dobře obstal [!]. Avšak i v jiné pro můj dům radOstné
a blahodarné udalosti že Vaší přívětivě všímavesti dojdu, přesvědčen
jsem, a protož i tu Vam sděliti meškati nechci. Desátého totiž měsíce
minulého mně má. milá žena porodila syna, který všelikého neduhu
prostý od svého narození až do dnešního dne, jako i matka., chvála
pěnu Bohu, : žádoucího zdraví se těší. Poněvadž ale 12ho téhož
měsíce jsem do Vídně odjetí musel a kmotři od Těšína vzdáleni jsou,
tedy křtiny na čas po mém se- navrácení :: Vídně odloženy byly, a
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tak se přihodilo, že dítě má nadobyčejného štěstí, totiž od našého[!] nej
důstojnějšíbo pana knížete-biskupa Vratislavského,') kterýž pravě [!]z pří
činy posluhování svátosti biřmování přítomný byl, křtěnu býti účastným
se stalo.

Nemohu list svůj končiti bez vyjádření svého srdečného přání,
abyste, velebný pane, kdyby snad [l] úmysl aneb.nějaka příhoda Vás
v nastávajících prázdninách do našich kančin přivedla, neopominul nás
navštíviti, a sice u nás, ne však, jak jste poslednilmlte nám ]: žalosti
učinil, u někoho jiného se ubytovati. Doložiti však musím, že jen do
polovice toho měsíce zde v Těšíně zůstanem, pak 'ale do Fridlandu se

odeberem, kde však že ne méně, jak u nás samých, srdečně vítán
budete, Vás ujistiti mohu.
Konečně Vas, důstojný pane, ve svém a ve jménu ženy své
_o další přízeň a náklonnost prose, mám čest vší úctou se psúti
Vaší Velebnosti vděčný sluha
,
Karel. Wittek,
V Těšíně dne 4ho Augustu 855._
175.

Wittek Sušilovi.
Dotaz stran uprázdněnýcb míst na gymnasiu brněnském.
. Psáno jednou au a W.

V Těšíně d. 20. Juli 856.

Důstojný Pane !
Nepochybuji na hotovosti Vaší mi mou opakující se nedbalost
prominenti, ačkoliv i hned přiznati se musím, že pro nynější navalení
prací snad i déle povinnosti své zadost učiniti bych byl odkládal,
kdybych okolnostmi nucena se neviděl, k Vám prosbou se obratiti a
k tomu ještě o brzkou odpověd Vás snažně žádati. Věc jest ta. PQ
vypsání uprázdněných míst učitelských na gymnasium Brněnském
uzavřel jsem o jedno z nich žádati, co jsem také učinil. Po nějakém
čase ale pravilo se, že ona místa se neobsadí. Poněvadž ale o hodno
věrnosti té věci se dověděti nemožno, a mně z všelikých důležitých
příčin mnoho na tom záleží, tož jsem si umínil k Vám, důstojný Pane,
') Fairstera, dle nčhož i hoch nazván Jindřich.
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své útočiště vzíti a Vás proaiti, abyste se (co Vám zajisté snadné bude)
dověděti se příčiniti[!] ráčil, co na oné věci pravdivého jest, — když
.ale nic, zdali mezi oněmi, jenž pro ona místa navrženi jsou, já. se na
cházím neb ne.
Zdali pak i letos něděje, již jste, důstojný' Pane, v posledním
písmě svém ve mne [!] vzbudil, že totiž snad v nastávajících prázdninách
se sejdeme, splane? Ze nám všem srdečně vítán budete, bez pochyby .
přesvědčen jete. Asi do 14. budoucího měsíce já sám v Těšíně meěkati
budu, pak ale,jak obyčejně,ostatek prazdnin se ženou ve Fridlandě ztravím.
Ze můj synek viěěího[l] staří nežli 8 týdnů, bohůžel [l], nedožil, Vám
snad známo bude, jako i ztvrzovati netřeba, že ztrata jeho srdce naše
těžce ranila.
Noveho Vám nic psati nemohu, leč že v Těšíně spokojeným se
býti necítím a že bych, čím dřív tím raděj, jinam se odebral. Však ale, '
jak Panu Bohu se líbí. —
Za laskavě zaslaní překladu prvního zpěvu Odyssey Homerovy
p. prof. Procházkyl) a Vašeho pojednání o prosodii české, nimiž jste
mne velice obradoval, Vám srdečně děkuji a nadezvanému pánu byste
díky a poručení m6 vyříditi ráčil, prosím.
Konečně račte, důstojný pane, laskavě přijati poručení manželky
mě a prosbu o dálší v přívětivé paměti zachovaní
Vašeho vděčného sluhy

'

,

K. Wittka. ,

176.

Wittek Sušilovi.
Dík a rozpaky pro jakýsi dar. Báňsko-Bystřičtí
Rodinné. ,
\

a M. Prochazka.

V Frydlandě d. 28. srp. 1861.

Veledůstojný Pane!
Přede třemi dny mi lístovní'm[l] poslem doručený Vašnostin laskavý
dar, za nějž tuto nejsrdečnější díky vzdávám, velmi mne překvapil a
do nemalých rozpakův uvedl, zvláště proto, že ve mně myšlenku
vzbudil, že jsem snad (jakkoliv si toho vědom nejsem) slova v dotýčné
') v programě gymnasia brněnského. ovšem německého, 1855.
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prosbě1) pronešena dostatečně neuvážil a tak snad bezděky k lichému
úsudku o sobě příčinu zavdal. Cehož ovšem velice bych litoval, a to
tím více, poněvadž bych tím způsobem pro budoucnost takměř k mlčení
odsouzena se cítil, kdykoli by mi s_Vašností se raditi nebo o nějakou
pomůcku prositi potřebí bylo, co by se snadno často stati [l] moh'lo. Toliku
ale zajisté jsem se přiučil (v čemž jskouž takouž úůchu naléúm), že
budoucně více na pozoru se míti a jazyk svůj na uzdě držeti musím.
Vašnostina zpráva o skvělém zadostučinění, jakého se mému
velectěnému p. colleg. Procházkovi za vlecky dřívější neza'slouieue
hanebné útoky v Bystřici od tamějších Slovanů dostalo, tuze mne po
těšila, a osměluji se snažně prositi. byste mu, Vašuosti, mou gratulaci
& úroveň srdečné pozdravení vyříditi ráčil.
_
.
Co se mne a mé rodiny týka, dosavade se všiólmi z 'úplného
zdraví těšíme 'a doufáme, že nás Bůh i na dale pod svou mecnou
ochranu vezme. Manželka má jako i všeei příbuzní Valnosti svou'ůetu
vzkazují, a Otilka, která. po vyřízení ií Vašnostiba vzkazaní nic jineho
nežli „kde jste a co tam děláte“, ptati se nevěděla, uctivě ruky líbi.
Opětuje vroucně díky své, ostávám s n'Ěobmezenou úctou,j Vele-'
důstojný Pane,
Vašnostin ke všelikým službám ochotný sluha
|
K. Vítek. [tak]
177.

František Blaha (1813—1879), tehdy professor náboženství na gymnasiu
jihlavském, Sušilovi.
Pro přípravu na zkoušky nemůže uložené práce pro Dědictví zatím
převzíti.
Jednou psáno w"(Dědictwí)

Drahocenný Příteli !

Vaše laskavé psaní jsem pravě obdržel v takovy čas, kde jsem
mnohými pracemi zaneprazdněn byl, a protož doufam, že mě[l] odpustíte,
když jsem se s odpovědí až přes čas od Vás určený spozdil. Ze jsem
své postavení změnili) jest factum, že jsem však své smýšlení strany
') neznámé..
') Bylt vychovatelem v lOtllně markýza d. Pinlti v Loosdorlu v Dol. Rukousích.
13—

'
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záležitosti Vám povědomé nezměnil, též. Až do Brna příjdu, což se
jistě v čas _velikonoěných svátků stane, povím Vim obšírněji, jak se
to stalo, že"mi náš p. biskup navrhl místo katechety na. Jihl. gymn.
prozatímně převzíti. Nyní ale k věci samé, strany které hlavně odpověď

míti chcem. zam
odemně[l], aby[!] Vám dílo dle Gott in der Natur
etc.“ pro dědictví Sv. Cyr.-s Meth. vypracoual. K takové práci já. se nyní
z dvouch[l] příčin zavazati nemohu. Předně z nedostatku času, neb jsem Bc
zavázal ku konkursu z náboženství pro herní gymnasium a k tomu se musím
jeětě státní skoušce ze 2 pro gymnasia předepsaných předmětů podrobiti.
Musim tedy pilně pracovati, chcili tyto věci za 2 roky vykonati. Druhá,
hlavní příčina ješt ale, že se dosti jazyka česko-slov. mocným býti necítím,
což již k., p. : toho psani poznati můžete)) a protož i v tom ohledu
mnoho' pilnosti a cviku v řeči spisovné & vědecké mi jest potřeba..
Každý nepředpojatý musí uznati, že já. při nynejšlch [!] oko'liěnostech
nejsem- v stavu ještě jinou povinnost na sebe vziti. Neb u mne platí
mm zásada: Kdo slovo-dá, musí ho splniti. Ostatně se domnívám, že se
s dílem mně ponavrhniitým ještě čekati-Ímůže, a jestliže by ve 2 letech
žádný k této práci se neodhodlal, tedy by je po tomto čase se pokusil
žádost Vaši splniti. — Ostatně račte mou úctu p. hr. Tarouccovi &
ostatnim známým vyřiditi, Vás ale v duchu líbaje, ostávám se vší
uctou [l] a láskou
.
' ' "
Váš upřímný přítel
_
V Jihlavě dne 12ho _břez. 851.

Fr. Blaha.

178.

Blaha, tehdy farář a děkan v Heralticich, Sušilovi.
Očekává jeho a Karla Srnidka návštěvu.

Důstojný Velectěuý příteli!
Den ode dne očekávám od Vás sprava [l], kter-aby mě [!] příchod Váš
do Heraltic oznámila. Jelikož se to až posud nesta'lo, opakuji tedy mé
pozvání v minulém roce 'uěiněné, a těším se tou nadějí, že mě v'spo
leěnosti Prof. Šmidk'a., jejž srdečně pozdravuji a na slovo dané _připo
menouti prosím, svou návštěvou poctíte. Račte mi 'tedy jen oznámiti,
') Je tu kromě vyznačených chyb ještě několik jiných (s odpovědi, přijdu, svátku,
poznňti a j.) Tak i v dalších listech.
.
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v který den byste se na cestu z Brna —- po železnici do Rosic _
a odtud poštou do Třebíče vydutí ustanovil, aby Vám příležitost do
Třebíče k Vašemu přijetí do Heraltic v pravý čas odeslati mohl.
Těšiloby mě velice, kdyby několik dní v přátelském obcování
s Vámi & s mým dobrým přítelem Šmidkem trvati mohl, Protož buďte
ujištěn, že Vás toužně očekávati bude

Váš upřímný přítel

Fr. Blaha.
V Heralticí'ch dne 10. srpna 1862.
P. S. Poštovský posel týdenuě 3krát do “Třebíče dochází si sice:
v pondělí, ve středu a v pátek — račte při “odesíláníVašeho [!] laskavého
psaní na tuto okolnost ohled vzíti.

179.

Blaha Sušilovi.
.Děkuje za výtiskpřekladu sv. Matouše'a sděluje, že choroba krční
polevila.

.Velectěný Příteli !

Příjmete[!] moje upřímné díky za. Vaše laskavé psani od 26. listo
pádu m. r. a za Exemplář sv. Matouše mě[!] zaslaný. Bude mi dílo toto
vždy milou upomínkbu na Vaše v Heralticíeh pobyt! o minulých
prazdnináoh. Kojím se tou nádějí, že Vám i budoucně obtížno nebude
k nám do hor a jmenovitě do Heraltic zavítati, z čehož by se všichni
přátelé a ctitelé Vaši ve zdejší krajině upřímně radovali. — Co do
mé choroby v krku Bohužel až posud nejsem úplně v pořádku a
zvlášť před svátkami vánočními v nemalé nesnází jsem byl — jelikož
jsem velice oohrapěl — avšak Boží pomocí jsem všecky práce vykonal
a přese to všecko se cítím nyní 0 něco.“lépe. — Zpráva, že prof.
Šmidek úplně se pozdravil, velice mě potěšila, prosím račte mu a p.
prof. Prooházkovi všecko dobré ode mne vyříditi.
Račte mě ve Vaší lásce zachovati & zůstávám se vší uctou
a láskou

Váš upřímný přítel
,
V'Heralíicích dne 7. ledna 1864.

.


Fr. Blaha.

180.

Blaha Sušilovi.
Blahopřeje k čestnému kanovnictví. Doufá ve změnu chování k naší
straně.

Velevážený Příteli !

Račte přijmouti mé srdečné blahopřání !: Vašemu povýšení
k důstojnosti čestného kanovníka'při stoličném chrámu v Brně. Pře
kvapila mne táto [|] noviua, ne snad, že se Vám této hodnosti dostalo,
nýbrž proto, že jistá až. posud nám méně příznivá strana aspon [l] po
někud v 11. hodině Vaše všeobecně uznané zásluhy pro vědu a církev
— neřku \ vlast — uznala a dlouholetému přání Vašíoh[!] přátel a ctitelů
— co do Vaší osoby — vyhověla. — Jest se nadíti, že na dotyčném
místě spravedlivější zásady k naší straně budoucuě k platnosti přijdou,
a protož_ toto překvapení více nežli v jednom ohledu radostné a ví
tané bylo.
Při sklonu tohoto roku přeju Vám od srdce, aby Vás Buh [l] ještě
mnohá leta nám i vlasti zachovati ráčil.
Jaké plány máte pro tento školní rok & nastávající budouci
prázuiuy? Těšilo by mne, kdybyste na. nějaký čas k nám do Heraltic
zavítal.

_

Opakuji mé srdečně blahopřání & do Vaěi[l] lásky a' přízně se od

poroučeje, zůstávám
(

Váš upřímný přítel a ctitek
,
V Heraltíeích dne 30. prosince 864.

Fr. Blaha.

181).

Blaha Sušilovi.
Děkuje za II. díl N. Z. Adresa císaři nu moravském sněmě. Blaho
přeje k'čestnému doktorátu. Choroba.

Velevážený Příteli ! ;

Srdečné díky Vám vzdávám za Vaše laskavé psaní od 29. října
jakož i za dary, himiž[!] jste mne a mé sestry obmysliti ráčil. Sestry
byly radostně překvapeuy, když jsem jim zaslané od Vás věci odevzdal,
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a děkují co nejvřeleji za Vaše na ně se zpomenutí. Neméně i já jsem
se těšil z II. dílu pisma [l] svatého a přál by Vám a sobě, aby Vám
Bůh dobrotivý tak dlouho života a zdraví prodloužiti ráčil, abyste dílo
toto, nimž[lj jste literaturu naši tak velkolepě obohatil, nkoněiti mohl. —

Již jsou 2lroky, co jsem Vás v Heralticích neviděl, těšilby se
velice s [l] toho, kdybyste aspon v letošním roce tuto návštěvu opakoval
a do Heraltic zavítal. Mnoho se stalo od té doby,. ač nemnoho po—
těšitelného, a jak nyní věci stojí v politice, nevím, jestliže se něčeho
lepšího dočkáme. Sněm moravský v nynejším sestavení—aspon mnoho
nádeje nepodává. S rozhořčenlm přijalo obecenstvo slovanské na Mo
ravě jednání levičáků a častky [l] velkostatkářů, když se jednalo o adrese,
která se k návrhu p. arcibiskupa olomncskeho měla Císaři pánu na
důkaz důvěry a vděčnosti podáti[!]. S toho souditi lze, jak velice veřejné
mínění jest proti valné ěastce poslanců našiel: s levicí souhlasnjicích.
Jestit to ovoce volebního řádu z doby Šmerlingově[l], nimž naše zájmy
tak špatně se zastupují. Vedereme.
Zpráva o Vašem povylení k důstojnosti doktorství mě velice
potěšila a se mnou všecky Vaše přátele a ctitele, a' sice tím více,
jelikož Universita německá 1) to byla, která Vás touto hodností poctila,
přijměte tedy — ač trochu pozdě — mé srdečné blahopřání k 'této
nové důstojnosti.
Co do mých domácich poměrů málo mohu zděliti, jsem sice tak
dalece zdráv, že jsem až pcsud povinnostem svým — dosti obtížným
dostáti mohl, nicméně neduh v ohryzku a trubicích od roku 1863 ještě
úplně odstraněn není — ano k tomu se přidružil ještě neduh v játrech,
— nepůjdeli to v ohledu posledním až do jara ku předu — nezbývá
mi dle mínění lékařova nic jiného než lázně karlovarské navětíviti a
tam pomoc hledat. Moje-matka — nyní v 83. roku věku svého —
takřka jen živoří, zlašt[l] v zimní době, a sestry obstarávají domácí
záležitosti.
\
Pánům Procházkovi a Šmidek-ovi račte mé srdečné pozdravení
vyříditi. Od Vás zprávu stran příchodu do Herallic _v tomto roce oče
kávaje a Vaší lásce se odporoněeje, zůstávám se vší uctou a láskou
Vaším upřímným přítelem a ctitelem

,

Fr. Blaha.
V Heralticích dne 10. pros. 1865.
') 'vídenská, o svém jubileu.

182.

Blaha Sušilovi.
Děkuje za dárky a zve na zotavenou k sobě.

Drahocenný Příteli !

Balíček a dary Vašností nám zaslanými sem došel, sestry a iá
Vašnosti vzdáváme srdečné díky za toto radostné překvapeni nám
učiněné, věci nám zaslané budou vždy milou upomínkou na Vašnostina
pobytí mezi námi.
Avšak poznámka, kterou jste stran Vaši[!] churavosti učinil, mne
nemile dojala, tím více, an Mor. Orlice později tuto zprávu též podala
a oehuravění Va'šnostiné ['] co povážlivě poznamenala. Ač dle poslední
zprávy bohudíky se Vám lépe dařiti má, jsem přesvědčen, žeby delší
pobyt'í na venku ve vzduchu zdravém a čistém Vaše úplné uzdravení
urychlila. Ciním tedy ten návrh, abyste na nějaký čas sem do Heraltic
přišel a až do úplného zotavení zde zůstal. Jelikož v Třebíči a Brtnici
snadno lékařské pomoci k nalezení, odpadla by-i taková překážka.
Račte tedy'můj návrh na uváženou vzíti a mně' pak zprávu dáti, na '
čem jste se ustanovil.
P. prelát Novoříšský' těžce onemocněl, Dr. Fric z Jihlavy byl
povolán, a nalezl stav nemoce velmi povážlivý; avšak od 19. (4. m.
všelikó nebezpečenství odstraněno. Já jsem bohudíky zdráv -— ač né[l]
úplně, doufám, že nastavající[l] jaro vše vyrovná.
Sestry se Vašnosti odporoučejí a děkují za Vaše laskavé na ně
se zpomenutí. Já však opakuje své díky a Vaší lásce a přízni se od
porouěeje zůstávám se vší uetou
Vašnostin upřímný přítel

'

_

Fr. Bláha. [tak],

Heraltice dne 25. dubna 1868.

183.

Adam Špaček (1805—1884), kooperator v Batelově, Sušilovi.
_ Žádá opravu svého překladu povídky. Česká cvičení a Kampelíkem
v alumnátě. Moravská Národní Jednota &její kalendář Koleda (srv. F. S. 202.)
5 a a označuje tečkou místo kličky. Píše: neyvícc, neylepším, neydríve.

Velebný Pane !

Za otce a vůdce Slovanů mezi kněžstvem, aspoň mladším, Vás
považuje, nemohu se na nikoho s takovou důvěrou obrátiti, jako na
Vás. Již před několika léty přesadil sem povídku, jíž mi pán baron
Dobřansky z Plandrů blíž Ihlavy [l] zapůjčil, maje úmysl, abych našeho
nekatolíckého [l] patrona čtením ii[!] na jiné myšlení stranu náboženství
přivedl. Ovšem že si toho náš patron ani nevěímal, a ani jeho kato
lícké sestry ji nečtly. Když tedy tito lidé dobré vůle harenovy nepoužili,
učinil sem to ja a na češtinu přivedl ji. Ale price ta zůstala ležeti,
nebo nevěděl cesty, jíž bych ji do světa pustiti měl.
Panu pokladníka našeho dědictví Karlíka učinil sem v jednom
psaní o této práci zmínky, a on mi naději, dal, „že se na mé dílo
ohled vezme“. Těchto par slovíček probudilo Ve mně myšlenku překlad
opravovati, ač to těžké práce, poněvadž sem již textu před sebou
neměl, a první překlad jen zběžně dělal. Nezbývalo mi tedy nic jiného,
nežli dle doslovného překladu vyhledávati smysl průpovědí často v pře
kladu zatmělých. Kromě toho byl to také, jak se mi zdi, jen překlad
z anglického jazyka. a v něm smysl místami [l] nesrozumitelný, zvlěltě
v Smém oddělení, kde takové rozmluvy se nachází, kterým jen dobrý
bohoslovec porozuměti může. Této kapitoly sem se nejvíce bal, an v ní
dvojí obtížnost pro mne se nacházela, totiž špatný překlad německý
a slabost ve vědě Bohoelovecké. Ale s důvěrnosti na vyšší pomoc pustil
sem se předce do díla. V 8mé kapitole musel jsem všecky síly sebrati,
abych ji tak postavil, by aspoň smysl v tom byl; že sem tu mnoho
ze své skrovné zásoby theologické vědy přidati[l] za potřebné uznával,
vyznati musím; proto nelze tuto kapitolu za překlad považovati; a
odtud se stalo, že sem na titulu nenapsal překlad, nýbrž jak tam psano.
Kdyby v teto[l] povídce 8mé kapitoly nebylo, nebyl bych ji pro
dědictví naše ani opravoval; že ale v $ 2 statut dědictví přijímáni
zábavných spisů, v nichž obrana nebo utvržovaní[!] některé katolické
pravdy, jíž se časový odpor týká., vysloveno jest, a tato kapitola v sobě
to obsahuje: proto sem ji pro dědictví strojil, ač povídka sama v sobě
velmi zajímavá. jest. Prosím tedy,- račte sam posouditi, dostava-li toto
dílo onomu g, a uhodl-li sem v té kapitole smysl církevní.
Na místo předmluvy napsal sem v zadu něco o výkladu biblí;
napadlo mito právě když sem na kazatelnici 4. neděli v postě jíti měl,
a po odříkání Credo při velké měi tutéž neděli pořád se mi to více objas
ňovalo. Proto stojí to také v zadu, an již dílo. přepsěno bylo. Ze by
to buďto po předmluvě spisovatelově a neb někde v 8. oddělení po
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vídky státi mělo, mám za to. Račte i to posouditi, jeli mé mínění
o výkladu biblí pravě; neli, račte to přetrhnout.
Co se řeči týká, šetřil sem dle možnosti populámosti, ačkoli nelze
mnohým substantivům se vyhnouti, sice by to ještě mnohou práci stálo.
Nevím dobře, jak se má v povídkách partioipií užívati. Poněvadž

se v povídoe'všecko jako minulé vypravuje, užíval sem, když dvě
časoslova po sobě následují, prvního obyčejně in praeterito participia,
místama také in participia praesenti, zvláště tam, kde jednání hned
následovalo, ač i toho veskrz není šetřeno. Důkladněho učení grama
tikalního sem nedostal, bylat to jen vlastní pilnost a krátké navedení
Kampelíkovo,') při čemž on i my ještě od vicerectora p. t. Penningra
stíháni jsme byli. Též bude chybně nad časoslovem in perfecto buďto

scházeti

čárka nad a, a neb státi,

kde býti nemá. Račte, prosím,

tyto chyby opraviti.
Některá průpověd je zatmělá, ale, jak sem z německého překladu
pozoroval, stálo[!] se to schválně, aby to nemělo určitého smyslu; to vi
děti v řeči Arthurové [1] kde stojí toto O znamení na straně olůvkem.
Po straně nechal sem místo, kamby se chyby poznamenati & lepší
průpovědi napsali mohly.
'
Pospíchal sem s prácí, abych Vám ji, Velebný Pane, k velko
nočnim svátkům posláti[í] mohl, věda, že tu račte míti pochvíli, anžto
my nejvíce práce máme. Jestliže bych Vaší .laskavosti hoden byl,
račte mi, prosím, své mínění o této práci v několika slovech napsati,
a zdali by se dílo pro dědictví hodilo čili nic. Jsem sice červ, \ale rád
pořád vrtám, a zabáleti mi nelze, ač pomálu pracuji, ale snád[!] in

inanum —!

Knihu „Leben und Geist des hl. Franz von Sales“ posud nemám;
mohl by mi ji snád pater Blaha z Brna přinest, abych věděl, dosta
tcčen-li sem do díla toho se pustiti. Ze ascetiky miluji, nezapí'rám.
To mi snád pater Blaha od Vaší Velebnosti ústně vyřídí, jak
to stojí : Jednotou sv. Cyryla a Methudafjeli živa a hodna, aby se
podporovala. Proti koledě ')_ od ní vydané nic bych neměl. Budeli se ale
stranu náboženství pořád neutralně chovati, nevím. Ze sobě pan Hat.
Fr. Klácel u vysvětlování slova „Inquisice“ lepší vědomosti zýskati
a neb práce ušetřiti, ne ale to zlé při“ ní na církev uvalovati měl,
neupírám. Tu mohl jen Dubenského pastora knížky v roku 1848 proti
F. Soukupovi ospravedlnění vydané, použíti, a bylby v nejlepším
') externistou v nlumnáíě 1831. Srv. životOpis K. Hlídka 1900, 353 dd.
') kalendáři.
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smysln(?) vysvětlil, co inquisice byla. Mne[!] se zdá, že pan Klácel
lepším jest básníkem nežli historikem, aspoň ne katolickým. Ja zase
sobě myslím, že každý soud pro vinníky
jest neco strašného, bytby
i samy ,) Andělé ortele vynášeli. A víme z písma. svatého, jak hrozný
bude soud pro hříšníky, až zasedne “na soudnou stolici ten, jenž byl
a jest pouhá. laska. —
Račte mi tedy, prosím, aspoň zkázati, mám-li při Jednotě setrvati
čili od ní odstoupiti, a možno—lionu desítku snad české matici postou
piti, a neb co činiti mám. Zpátky ji nechci a ani nedostanu.
Odpusťte, že tak dlouhým psaním Vas zaneprázdňuji, doufat:
však, že neračte důvěru na zlou vykládati stranu
Vaší Velebnosti oddanému bratru v Kristu

Adamu Špačku;
Coop. v Bat.
'

Na den sv. Isidora *) 851.

Velebný Panel
Když toto psaní již napsano bylo, dostal sem od v. p. pater:

Tomaše Podlahy, kaplana v Červené Reaci v Čechách za Pelhřimova,
psaní, a v něm 10fl.stříbra pro dědictví svat. Cyryla a Metla-dia
s tou žádostí, aby budoucně vydávané dědictvím knihy [!] do- Batelova
posílány byly, odkudžby se lehce do Horní Cerekve, odsud do Pelhři
movu [l] na děkanství a pak již rovnou cestou do Řečice zasílaly. Prosim
tedy, račte je panu pokladníka doručiti, aby co nejdříve ve hlasu
jednoty pro ujištění patera Podlahy otištěny byly.
Adam Špaček.
184.

Špaček, lokalista v Palnpíně, Sušilovi.
Stěžuje si, že pozdě dostáva podíly Dědictví. Život na novém pi
sobišti.

Pochválen bud Pan Ježíš Kristus.
Velebný Pane,
' Velectěný Bratře v Kristu Ježíši Pánu našem!
Ne žebych tu žalobu níže přednešenou za hlavní příčinu tohoto
psaní kladl, obracím se s tímto psaníčkem na Vaší [!]7Velebnost, nýbrž
') Napsáno napřed: sami, pak i doplněno v _v.

') 4. dubna.

24.8

bych Vám, jako má)) mě zde bytí popsal, obracím se na Vás. Žaloba
jest: že od dědictví našeho ničeho nedostávám, dokud se 'a psaním na
náležité místo neobrátím. Tři obrazy dostal sem, až sem se hlásil,
nevím už ani kde. Pak se mi dostali tři z Batelova, ač sem žádal,
aby se mi počtou[l] do Palupína posílala, cokoli se dědictvím vydá.
Nýni [1]již ze všech stran slyším „putování Páně“ ') chváliti, v Batelově
již to dávno přečteno mají, a já opět nic. Snad se na mne zapomělo.
Nebyloby divu. Vždyt jsem na poušti. Dům pustý, všudy do něho
teklo, kostel pustý, sama skvrna a chudoba, sama pavučina a nečistota.
Již jest vybilen a ozdoben, dal sem z mého 73 zl. :—.Dvůr neb dvo
reček pustý, ani kroěit nebylo možno, již sem sám ho porovnal. Drvárna
žádná, již sem si ji postavil, hrabě slíbil mi střechu, ale hned z jara,
posud není žádná. Chlév pro'krávy pustý; dnes sem ho dláždil sám
g_Lám. Pole plné skál[!]. Dal sem vydobyt; ještě množství trávy mm
přemoct a. vykořenit. Zahrádka pustá, ohradil a zryl jsem ji sám, živí
mne již 8 neděl. Osada chudá, ale co pravím. Vždyt jsem již od svat.
Václava 1852 měl dnes druhou mši svatou v černém rouchu. -—Ostatní
mrtví byli žebráci a dítky. CD sem se lokálním stal, již sem vydal
1400 i více %, proto mám i 100 zl. stříbra dluhu a předce nejsem
chudý. Já se divím, že jsem ještě bohat. Uměl jsem jako kaplan ho
spodařiti, a předce sem, mímo ['] přízni, na 200 zl. stříbra na učedníky
vydal, byli to syrotci [l]. Velebný Pane, chlubím se, a nemám se chlubiti.
Činím to jen proto, abych Vám velikou dobrotu Božskou zvelebil, že
mne z prachu a lejna vytáhla a na stupeň příliš veliké důstojnosti po
stavila a — obohatila. In M_\Domine, speravi, non confundar, ach
kdybych směl doložiti —-'in aeternum, sed peccavi super arenam maria.
In iniquitate conceptus sum, et in peccatis concepit me mater mea.
Ač bídu Vám píšu, předce sem spokojen až na to, že z duchov
niho života, který jsem jako kooperator vedl & jedině študiím čas
věnoval, často sem vytržen. Mnohokrát sem již v duchu děkoval Bohu,
že sem jako kaplan bedlivě študoval a obzvláště na kázaních pilně
pracoval. Zajisté kdybych 40 let knězem ještě byl, nenaučil bych se
jako samostatný tolik, co sem se jako kaplan v 17 letech naučil.
Mám apoštolské: Praebe te ipsum exemplum bonorum operum
miti na mysli, a já myslím, že k tomu ne jen duchovní povinnosti
: patří, nýbrž i tělesní práce, způsob hospodářství, dennípořádek, pořádek

x__

') Byl o rok mladší Sušila!
') od Tomáše Procházky.
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domácí, zřízenost domu, ve všem čistota, a o to s potem na celém
těle pracuji, tak sice, že 2 krát i třikrát převlíkat se musím. Bud'
Panu Bohu chvalaí čím více tělem se namahám, tím zdravějším jsem
,na těle i na duši.
Jako kaplan byl sem jedině duchovním, teď i člověkem světským,
co se práci týka.
Nerozumím-li dobře textu apoštola Pavla k TimJ) a nemám-li
v těchto věcech snažiti se býti příkladem, račte mne pokárat. Od Vás,
velebný knězi, příjmu míle [í] rád pokaraní, ale ne od hlupúků, z nichž
mi jeden, vida mne kopati, řekl: To se na ně neeluší; vždyt jest
psáno: Na nemocné ruce vkládati bud .n, _a dobře se míti budou_._Já
řku na to: Nemocní. On odňal.
,
S Bohem Bratře v Kristu! s Bohem! Pamatujte v modlitbě na
mne. Potřebi mi toho.
V6! vroucný ctitel a služeb.
'
Adam Špaček,
lokalní.
V Palupíně 21_.srpna 853.

'
185.

Špaček Sušilovi.
Posílá ruskou knížku po zemřelém Rusovi.
1 zde jeětě psáno i'-:; ě.

Pochválen buď Pan'Ježíě Christus!
Velectěný p. t. velebný Pane, a příteli!

»

Odesílám Vam cele dědictví „pojednom Rusovi zemřelém v B_ate
lověř) Kyryliku dobře neznám, zkrácením nerozumím, pro mně'[!] tedy

knížka neužitečna. Na odměnu (neračte se smáti) za krásné pojednání
o ,ruském katechismu ') Vám ji posílám, důvěřuje se, že jest obsah její
římsko-katolický. nikoli schismatický, a že sem římskému katolíka,
ne pak odtrženci na smrtelné posteli rozhřešení udělil, které bych po
předeslaných otázkách a daných mi odpovědích ani jinák[!] nebyl ode
příti se odvážil. Radujte se v Pánu,_ jakož i já se v Něm & zdaru
') uvedeným slovům: Praebe.. .
:) dřívějším působišti Š.
3) v Časop. kutol. duch. 1860.
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' olovanstva radují. Bůh Vás zachovej, byste spatřovali dlouho ovoce
snažení synů vlasti věrných, anžto jste ráčili kdysi vídati jen bez
nádějná poupátkar
S Bobem, s Boheml
Váš upřímný ctitel

Adam Špaček,
lokalní.

Na den obrácení sv. Pavla 1861.')
186.

Hermenegild .Íireček (1827—1909) Sušilovi.
Žádá o návrh moravského zpravodaje ,Vesny“.

Vysoce vážený Pane!
Nejsa Vašuostem ani od osoby ani ode jména leda z několika
listův Vesny co redaktor její povědom, nepokládal bych sebe za
oprávněna, abych se k Vaší Důstojnosti obracel písemně, kdyby mne
.k tomu nevedla záležitost, kterou jsem se jal zastupovati, a která že
Vašnosti opravdu a velice na srdci jest, jak z Vašn. dávného národ
ního smýšlení a činného působení, tak ovšem z nynějšího k-ní a k na
šemu zde počínání blahosklonnébo mínění hluboce jsem přesvědčen.
Tím vědomím pobídnut vznáším na Vaší[l] důstojnost srdeěnou
prosbu, abyste mi v prvních počátcích těžkého podniknutí mého raden
i pomocen býti ráčil. Vímt, že nejen před zákonem odpověden jsem,
ale mnohem více před ohecenstvem a literaturou. O svých silách ne
mnoho zmůžu, ač z celé duše k práci lnu; s raddon 2) i pomocí láska
vych příznivců troufám sobě dobré vykonati dílo.
Na míru rád bych tomu byl, kdybych měl Moravu v listu svém
co nejdůstojaěji zastupovanou; kdybych měl nepřetržitý- obraz jejího
duchovního života; k tomu především vyhledávám trvalého spojení
s Brnem; okolností nedokonale znaje, musím v_ tom spolehnouti na
radu muže, kterýž takovou dáti chce i bezpečně dá.
Kdybyste Vašnosti neztížili sobě zpraviti mne o muži, kdoby
vstoupiti mínil s redakcí Vesny u'stálé dopisovatelskó spojeni, vysoce
') 25. ledna. Z Řalupínn.
*) Tak, uč níže“ radu.
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byste mne ke vděčnosti povinna učinil. Přál bych sobě muže nejen
ve věcech zběhlěho, ale především řádně smýšlejícího; obracím se
k Vaší Důstojnosti, jsa bezpečen, že Vašnost jen takového mně ns
vrhnete; s důvěrou neobmezenou spolehám na Vaší laskavost.
Podpisuji se s vysokou úctou
_

Hermenegild Jireček,
redaktor Vesny;
Ve Vídni 10. května 1851.
l

187.

František Doucha (1810—1884) Sušilovi.
Lituje, že/S. pro chumvost nemohl mu vyhověti, snad příspěvky pro
sbírku básniček, již chystal & do níž mu Kulda přispěl. Vrací rukopis
S-výcb národních písní & obyčejů.
'
Adresa na str. 4. 8':

Obdrží Velebný Pen I" r. Sušil,

professor bohosloví

v Br n ě. Dopis byl asi vložen do balíčku s rukopisem.

Milý příteli !

Zarmoutila mne zpráva, že jste byl nemocen; i přeji Vám srdečně
rychlé zotavení, — srdečně, jakož ho sám žádostiv bývám. Lito mně
těž, že jsem za touž příčinou nemohl obdržeti vyplnění prosby mě;
snad se to bude moci státi ještě někdy jindy; jen se dokonce, prosím,
nenamáhejtel Zdraví vše druhé předchází.
Díky vzdávám p. Kuldovi zu ty básničky, z nichž mi některé
již známé byly. Jest užitečné, že v tom pracuje; toliko, neměl-li by
za zlé, bych podotknul, aby sobě neobtěžovsl, na budoucnost básničky
své zde onde více urovnati a vyhlazovatipa pak jemnějšími výrazy
nahraditi některé, jež při čtení s dítksmi, zvláště vzdělanějších střídl)
velice vadí; vím ze zkušenosti, že se na taková nedopatření některých
spisovatelův mnohdy trpce, i s posměškem ukazuje. Některou z těch
básniček milerád s malou opravou do své sbírky přijmu; nebot bych
rád, aby dítky poznaly o jednoho pracovníka více, o ně pečlivého.
Posílám Vám rukopis Vaší sbírky morav. národních písní a oby
čejů, pro který jsem sám u Tyla byl. L'íto mně, že tu sbírku nemohu
') Tak psáno; tvar ten se tu u tsm ujímal, v letech sedmdesátých na př. i ulice
v Prostějově byly tak označeny.
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na delší čas u sebe podržeti; ale nepochybně se mi toho čísti dostane
v tištěném národopisním [í] dile, na které se těšíme. Nebylo-liž by
možná, učiniti z toho'vlýpisky významů k doplňkům Jungm. Slov
níku? Jest to důležité. _Sámbých to byl učinil, kdybych byl mohl

podržetiděle rukopis, kdybych se nechystal na venek,') a — kdybych
neměl před sebou jiných prací.
Pozdravení všem uašincům.
Buďte zdrav!
Váš upřímný přítel

Frant. Daucha. [tak]
V Praze 26. května 1851.

188.

Tomáš Hájek (1823—1910), kaplan v Napajedlích, Sušilovi.
Přihlašuje se za úda Dědictví C. M., mohu však příspěvek poslati
až později.
'
Otiětčno věrně, se věcmi chybami.

Velectěuý, Veledůstojuý Panel

Radosti se'zářilo oko mé četa v novinách, k jakému výtečné:
cíli se ělechetní, schopnostmi nadání, Moravané spojili chtíce spoje
nými silami'pracovati na. vinnici Řáně a'takým spusobem zdaru po
jistiti símě božího. Jestli to povinnost jednoho každého bližnímu u pro
vozování dobrého díla nápomocným byti; pokládám já. to tím více za
svou povinnost, k tak šlechetněmu oučelu „k zdaru a vzdělání mých
krajanů“ dle možnosti m6 pomáhati, neb jsem katolík, kněz, Slovan,
Moravan. V těchto slovech jest mé a mnoho jiných spoludruhú smejšlení
obsaženo. Pročež doufám, že uvěříte, Velectěný Pane, mi, když pravím :
Milerad přistoupím k dědictví moravskému, jak medle jen okoliěnosti
to dovolí, bych aspon'IO ň. stříbra složit mohl. Já. doufám, že v běhu
roku 1861. se_to spomoci boží stane. Nechci slov šířiti, odkuď ta má
nynější nemožnost pochází; sam víte, do jakých nehod v těchto letech
duchovenstvo katolické přišlo; a právě v techto letech jsem já. vyšel
na vinnici Páně.
') Jsa pro stálou churavost v deficienci, býval zván na šlechtické zámky.
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Račtež přijmouti tuto mou odpověď na Vaše vybídnuti v hlasu
jednoty katolickě.
V uctivosti Valnosti oddaný
' Tomaš Hájek,
kaplanek.
V Napajedlích dne 14. Července 1851.
189.

Karel Šmídek Suiilovi.
Ustanoven za učitele náboženství na jihlavské gymnasium. Prostá“
nemoc. Záměr do budoucna.

Důstojný, Vysoce ctěný Přítelil
S velikou radostí Vam oznamuji, že dekret, nímž [l] povolán jsem
na gymnasium Jihlavské, už mi jest doručen, kdež se spolu nejdůst.
p. biskup velmi chvalnými slovy o mě dosavadní duchovní činnosti
amíiiuie.[l] I uznávám, že jest to nyní mou povinností, bych Jemu své
díky složil. Obracuji se tudyž na laskavost Vaši, byste mne upraviti
rdčil, je-li nyní p. biskup doma neb na visitaclch, a kdy bych do Brna
přijíti měl; ovšem tento týden sotvy, nebot pravě povstal jsem z velmi
nebezpečné nemoci, niž jsem byl sklíčen, totiž zanícením krku ode
neustálého kazaní. [!]
'
Na svém novém stanovisku ponořím se úplně v církevní vědy,
abych s pomocí Boží prospěl Církvi a druhému národu a potřebám
našeho věku. Obdařtež mne i dále svou radou, Svou pomocí a Svým
přátelstvím, abychom „spojenými silami“ plnili velikou úlohu naši.
Račtež, prosím, poctíti mne byt i několika řadky co
Svého upřímného ctitele

& Šmídka,.
koop.

V Hustop. na den sv. Bonaventury 18513)

\
190.

Jan Šavel, professor bohosloví v Č. Budějovicích, Sušilovi.
') 14. července, v Hustopečí.

19

214

Prodej knih Sušilových. Příchod biskupa Jirsíka.
Psáno w.

Velectěný příteli !

Račtež odpustit, že po tak dlouhý čas již mlčím, neodpovídaje
ani na Vaše drahocené [1] listy, tak že mlčení mě za nezdvořilost již _by
se vykladati mohlo, čekal sem [!] tak dlouho, až bych část svého dluhu
zapraviti mohl.
Odesílám Vám zde 15 B v stříbře, které jsem [1] za Vaše „svatý [!]
Otce“ obdržel. S několika zlatými zustanu [|] ještě v dluhu (jakse mně
zdá. s 3 neb 4 H). hodlam je poslat co nejdříve.
Snadno uhodnouti můžete, že několik exemplářů mně ještě zbylo,

které odbýti mínim na rok.
Hymny církevní nenachází podobného uznání jako Otcové.
Vaše „růže a trní“ se mněi zdejším bohoslovcům nad míru líbí,
mohl byste z nich něco sem zaslat; však prosim až po práznimich.
Neraěte se hněvat na mně [l], že ty penize tak rozkouskuji, věru! ne
mohu jináče.
Co ste psal o našem p. biskupovi, že stranou něho již Němci
s Čechy brojí, na tom není ani za mák pravdy. Myslím, že zde najde
a obojí strany stejného uznaní. Tůze [l] se prodlužuje jeho příchod, praví
se, že teprv koncem října přijde.
Prosil bych, abyste mně ráčil zaslat jakési poznamenúuí, kolik
kněh sem již od Vás obdržel, co sem zaplatil a co jsem ještě dlužen.
Já sem velmi nepořáduý člověk.
Naše zkoušky počaly dnem 21. srpna a koncem toho měsíce se
zkouší. Malo mladíků se hlásí do bohosloví.
Bůh Vás žehnej a dej Vám vše dobré!
S velkou uctivostí zůstávám

Vaším vděčným a poslušným přítelem.

Ján[!] Šavel,
professor.

V Českých Budějovicích 23. srpna 1851.
191.

Kaplan Jakub Prochazka Sušilovi.
Překlad Montalembertova Života sv. Alžběty (vydán Dědictvím C.
M. 1855). Šíření ,Moravana'.

Velebný Pane Professor !
Dle mého domnění by se pouhý toliko překlad života sv. Alžběty
z Montalamberta[!] pro náš lid nehodil, protož jsem sobě umlnil spis tento
obdělat. K tomu konci mě[!] již p. Šmídek radil, abych si zaopatřil ně
mecký překlad, který prý již pro obecný lid přepracován jest. Avšak
v seznamu kněh nalézam více překladů téhož spisu, nevim tedy, který
z nich ten prostonarodni jest.
Na Vaší otázku, jak daleko jsem v praci té pokročil, se upřlmš
přiznávám, že jsem hrubě ani ještě nezačal, an jsem toto minulé léto
při opravování našeho chrámu Páně velmi zaneprázdněn byl; doufam
však, že nyní již bez překážky v praci pokračovat moci budu.
Kalendář „Moravan“ dle možnosti své rozšiřovati chci. 30 exem
plářů jsem již převzal od p. Suchánka, rozprodajlli sebrzo, budu.
žádat o jiné. Zatim zůstavam s povinnou úctou

Vaší Důstojnosti oddaný

Jakob Prochazka. '
V Pavlovicích dne 19. října 1851.

192.

Jak. Procházka Sušilovi.
Život sv. Alžběty.

Důstojný Pane Professor!
Zivot sv. Kateřiny Senenské, jak jej Malan sepsal, se dlé [l] mého
důměni pro obecný lid nehodi, odesle jej tedy nazpět. Zároveň připojuji
i kratičkou předmluvu k životu sv. Alžběty, prosim však, byste ji,
nebude-li přiměřena, dle svého uznaní přeměniti ráčil.
U překladání Montalembertova životopisu sv. Alžběty jsem ně
meckého překladu nepoužil. Četl jsem v časopisu „Neue Sion“, že
životopis tento dle Mont. v řeči německé od Werfera pro lid přepra
cován byl; psal jsem tedy o něj; místo něho mě však byl poslán jiný
německý překlad a to teprv, když jsem již byl s překladáním ku
konci dospěl. Později mě sice byl i Werferův spis doručen, ten jest
ale až příliš zkrácen.
'
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Chystám se již delší čes do Brna, nevim však, jak brzy se tam
budu moci vypravit. Odporoučeje se tedy zatim do Vašich modliteb a
Vali laskavé přízně, zůstávám

Vaši Důstojnosti zvláště oddaný

Jak. Procháska,
kaplan.
V Pavlovicích dne 10. listop. 1854.
193.

Sušil Jak. Procházkovi.
Posílá na překlad 2 životopisy sv. Frant. Borg. (vydán Dědictvím
C. H. 1860).

. Drahý Přítelii
Posílám Vám tuto předce jednou Život Fr. Borgie od Bsrtoliho
2 díly a spolu jeho-život od Ribadeneiry, jehož nevím máteli či ne
máte ; máteli, tedy, prosím, odešlete brzy nazpět Ribadeneiruě) poněvadž
se mi zdá, že ste cosi pravil o latinském Zivotě téhož svatého. Barto
liho jsem vypůjčil z blbliothéky v. pp. minoritů; Ribad. z alumnátu.
Nyni tedy, prosim, račte pilně pracovati o Životě tom, abychom
při Dědictví nepřišli v nesnáz co tisknouti. Přiloženou kosmologii,
prosim, dejte p. faráři, že mu ji posilám.
Nového nevim, leč že z Ameriky psal p. poběhlý kněn, druhdy
katolický, jenž byl v Zeleticlch posléze kaplanem. Chce se vrátit a
žádá p. biskupa o ochranu. Jeho lítost jest ale více politická než ná
boženská. Uvidíme. S tím ostávám Vás srdečně líbaje a do modlitby
se poroučeje
Váš věrný přítel
Fr. Sušil.
V Brně d 26 Novb. 856.
194.

Kateřina, Marie, Josef a František Tomáškovi strýci Sušilovi.')
.) Psáno po obakrát: Ribadan.

.

') Srv. V ilě m K al 6 b, Nově příspěvky ku poznání Fr. Sulila v ČMmor. 1911,
kde otiltčny velmi zajímavé listy Suiilovy k těmto dětem po sestře jeho. V životopise
!. 8. jsem jich použíti nemohl, an řed. Sigmund Horvath, syn Marie Horvathové, ro

Net Marie 0 seznámení se se svým příštím manželem Horváthem.
Chybný pravopis v listech obou neteří nahrazen správným. Marie píle W, | =
s dvěma čárkami (místo kličky). Jméno Horvdth psáno různě.

Mnohovúžený, velebný pane Strýčknl

Kdykoli jsem Vám psala, tedy jsem to nikdy tak těžko a s tak
bolným srdcem nečinila jako nyní — —neb jsem Vám, velebný pane
Strýčka, kterého co mou zemřelou drahou matička ctím a miluji. ještě
nikdy tak něco důležitého pro celý čas života mého — svěřiti neměla.
— Doufám tedy, že dobrotivost Vaše mne laskavě vyslyší.
Asi před dvěma měsíci" měli zde husaři wurtembergčtí Concen
trierung, kteří v okolí Hradištskěm již dvě léta leží; z té příčiny od—
táhli zdejší vojaci do nejbližší dědiny a do Kunovic přitáhla z Napa
jedel celá. eskadrona. Bytů pro důstojníky jestit zde velmi málo, a
museli tedy na faře, v hospodě a též my jednoho poručníka[l] přijat,“ a
totiž hned na celý měsíc, což nám velmi obtížné padlo. — Stranila jsem
se od důstojníka toho co možně, anebovořila jsem s ním nikdy více,
než což jsem, by mne snad za nezdvořilou nepovužoval, za dobré
uznala. On ale naproti tomu vždy společnost mou vyhledával, a zdálo
se mně vždy, že by mně rad něco svěřil — což jak jsem zpozorovala,
jemu jsem tím více vyhýbala.. Když tedy viděl, že nikdy sám se mnou
mluíiti nemůže, svěřil se nevlastnímu švagrovi mému, zdejšímu rekto
rovi, že totiž mně hned od prvního okamžení velmi nakloněn jest a
i_e, an nyní od vojska propuštěn, v císařskou službu vstoupí, kdyby
v tom má. a rodičů mých vůle byla, mě za manželku pojal. — Já.
jsem tomu, an mně to rektor vypravoval, nedůvěřovala, neb, ačkoliv
muž ten již sedlý jest (neb již 30 let stár), přec jsem to za pouhý žert
považovala, a pročež jsem rektorovi ani žádnou odpověd nedala. Když
pak měsíc ku konci došel, tedy se všem zdvořile odporučil a odjel do
Napajedel. Při odchodu žádal ale ,rodiče, zdali, když skrz Kunovice
někdy pojede, nás navštíviti může, což mu i rodičové v nepřítomnosti
zenů Tomilkovy, tchán prof. Kullsbs, k opětuů žldosti mě o nějaké rodinné zprdvy
o nich se nezmínil, nspsav jenom několik udajův o vztahu příbuzenském, odjinud ml
znůmých. Prof. Kallab moje opisy listů zde otlltěných měl v rukou, ale v ouě prdel
jich nepoužil, jelikož »není v nlch zprav nových, které by vysvětlovaly dopisy Sulllovyc.
Po té překvapil mne uču-hem, abych mu celou svoji sbírku listů Sulilcvých vůbec
svěřil k uveřejnění, k čemuž ovšem nedošlo.
.) poručíka.
\
!) otce se byl znovu oženil.
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má dovolili. — Stalo se, že hned za pět dní do Veselí jel (Horváth se
jmenuje) a se u nas stavil, právě když František doma byl. Já. jsem
Františkovi chovani Horváthovo ke mně pověděla, a pročež on jej
přísně pozoroval. — Když odjel, pravil mně František takto: „Ja jsem
Horvatha oo možně zkoušel a co jsem poznal, zda se býti velmi hodný
člověk.“ Ten samý den nam těž vypravoval Horvath, že na třetí den
stran jeho civilní služby do Uher pojede, a poněvadž František též
ten den jet měl, odjeli tedy oba z Hradiště v společnosti a zůstali
u Josífka v Angru na noo. Jak se s bratry trochu obeanal, tedy prý
je (jak mně František psal) žádal, by mně psali: „zdali jemu na
kloněna jsem ?“ — což oni učinili. Nevěděla jsem. an to nyní z pouhé
pravdy šlo, co začít — utekla jsem se jedině ]: Bohu všemohoucímu,
modlíc se, by mne v záležitosti té, v které celé mé časné blaho spo
číva, darem Ducha svatého osvítit ráčil — rozvažíc' při tom mé,
bohužel! dosti smutné postavení a odevzdala jsem se docela do vůle
Boží. — Najednou ale přijde psaní od Horvatha z Peštu na rodiče
mé, an se kontrolorem se 600 etř. stal, zdaliž oni tomu dovolují, pak-li
ja jemu nakloněna jsem, bych se jeho manželkou stala. — Mezi tím
časem se rodičové na chování jeho přeptavali 'a vždy vše chvali
tebně slyšeli, tedy přečtouce list jeho mně pravili: že by, zdali ja to
svolím, velmi rádi viděli, an by se též starosti jejich trochu ulevily. —
Tu jsem si, milovaný pane Strýčku, nic jiného nepřála, jen u Vás
asi s hodinu být si Vás v této tak důležité záležitosti o Vaši radu pro
siti, poněvadž to ale možno nebylo, tedy jsem se opět k Otci nebes—
kěmu utekla. — Ve třech dnech přijel Horváth sám a žádal rodiče
ústně o mne, a já. vidouc, že to přání jejich, a že on ba vskutku tak
hodný muž jest, s ním snad štastná. budu — přivolila jsem tak dalece
tomu, až co Vy, velebný p. Strýčku, tomu řeknete? — neb vždy
myslím a se zajisté nemýlím, že na místě matinky mě mluvíte.
Horváth ale, též i rodičové pravili, že, an oni to dovolili, i Vy, ve
lebný p. Strýčku, proti tomu nic míti nebudete. — Pročež Vas, milo
vaný p. Strýčku, poníženě prosím, by Jste mne jen pár radky poctil
a mně vůli Vaši oznamiti ráčil. — Co mne u Horvatha nejvíce rmoutí,
jestit, že on rozený Uher jest — neb jsem si vždy přala, kdybych
někdy do toho stavu vstoupit měla, by nastávající chot můj vlastenec
byl —-—
myslím si ale, že jest to osud můj. —
\
Prosím Vás, milovaný pane Strýčku! račte mně odpustit, že jsem
“se osmělila Vám tak mnoho psat -—neb již jedině Vás na. světě mam,
komuž se snad docela svěřit smím. ——Musím těž podotknout, že od
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prvního listopadu se opět k Rousínova, na chobotský mlýn, který na
blízku Lulče leží, se stěhovat budem ; tamější mlynář bude na našem
místě. František mne prosil, bych se, až do Brna pojedu, u Vás, Ve
lebný p. Strýčku, přimluvila a Vás prosila, by Jste mu jen pár slovy
psaní jeho sodpověděti ráčil, by se sladkou naději kojit mohl, že Jste
jemu provinění jeho odpustil. — Račte tedy přijmouti vřelou sestrovskou
prosbu mou a račte odpustit křehkost — kterouž více k nerozvážnosti
a věku mladému jeho připočítati lze. — Ubezpečuji Vás, milovaný
p. Strýčku, že toho bratr můj velmi lituje — neb mně pravil, že to
bude vejstrahou pro celý život jeho)) — Pročež doufám, že dobrotivost
Vaše, která s námi vždy tak oteovsky nakládá, i nyní prosbu tuto
milostivě vyslyší. — Konečně se osměluii Vás, dobrotivý pane Strýčku,
prositi, by Jste laskavě aspoň jednu Mii svatou aa mne obětovati ráčil,
by Otec nebeský volení mé požehnal. — Od rodičů mých následuje
vroucně poadravení. Já ale se odpo'rončím milosti Vali a budu se
blahou nadějí kojit, že pootíte jen pár slovy Vaši Vám mnohokráte
ruce líbající
pouížeuou ueteřu

Marii Tomáškovu.

V Kunovicíeh dne 22/10 1851.
195.

Marie Tomášková.
Další zprávy o snoubenci.

V Kunoviclch dne 26/10 1851.

Mnohovážený, milovaný pane Strýčkul
Z jednání Valeho opět poznávám, že se mne při každé příleži—

tosti, obzvláště ale nyní, při posledním a tak důležitém kroku života
měho, tak otcovsky ujímáte a pročež nemohu nic jiného činiti, než aa
tak laskavé a moudré počínání Vaše Vám, velebný pane Strýčku,
srdečně děkovati a Boha Všemohoucího prositi, aby Vás nám ještě po
mnohá léta'_v stálém zdravi zachovati ráčil.
') Byl „31348 na studia universitní proti vůli S-ě odebral do Prahy, tam byl
údem “Českomoravského bratrstva: (s přezviakem Chlopicki), zapleteného do květnov'eho
spiknutí 1849 a unikl vyšetřování jen útěkem z Prahy do Uher, pak vl'aděn do vojska,
propuitěn, 1853 po vyšetřování uvězněn.

Horváth jestit ka-tolík,

to jsem věděla spíše než se svěřil, že

se manželem mým stéti chce, siee, ubezpečuji Vás, milovaný p. Strýčka,
bych zajisté nebyla svolila-.“Vypravoval totiž jednou ve společnosti, že
otec jeho evanjelík byl, matka ale katolička. Otec prý ji velmi mi

loval a ponechal prý jí tedy vychovaní dítek jejich, a ona prý je ku
katolickému náboženství vedla.
Rodičové jeho již zemřeli. Otec jeho byl prý obroční aneb dů
_chodní, to jistě nevím, na panství jednoho hraběte. Měl bratra, který
co honvéd ve valku uherskou sloužil, též i sestru, které již vdána
byla, měla snad již malého synéčka, — od roku 48tého ale neslyšel
pranic o žádném a vše jeho peptávání bylo prý marné. Myslí si tedy,
že se snad oni všeei obětí ukrutného tyranství, tehdy tak v Uhřích
panujícího, stali. Mé tedy jedině strýčka, bratra totiž matky jeho,
který v (Steinamanger), nevím vlastně jak se to píše, poštmistrem
jest a který, jak on praví, jemu ve volení jeho žádnou překážku činiti
nebude. — Místo, kde vlastně kontrolorem býti má., se jmenuje po
německy (Prywitž), na moravský mně to nemohl říct. Jestit to ještě
na Slovensku, na blízko Nitry. To mne ještě velmi těší, že to na Slo
vensku jest, že tam pouhé Maďary nejsou. Horvath mně ale přislíbil,
že se moravsky učit bude, doufam, že to učiní -— neb to i hraběti
Almassy, který mu k službě té dopomohl, přislíbit musel, an na Slo
vensku řeči moravské nevyhnutedlně zapotřebí má. Ze službu tuto tak
.honem dostal, nevím, mam-li za divné řízení Boží aneb za pouhou náhodu
považovati. On totiž hned jako (Wachtmeister) zadal o nějakou civilní
službu, mezi tím časem se ale stal poručníkem. Byl asi týden od nás
pryč, tu mu přijde dekret, že se asistentem se 400 stř. stal, který
dekret i Františkovi ukázal. Při tom ale pravil, že, an nyní co dů
=stojník vyšší službu požadovati může, si (Urlaub) vymůže, by aspoň
na 14 dní do Peětu zajel a to u hraběte Almassy vymohl, a stalo se,
že za 12 dní co kontrolor se navrátil. Tentokráte ale ještě sebou
dekret neměl, pravil totiž, že na pluk jeho počtou dojde, jestit to ale
již 10 dní a posud nic z Opavy (od prvního října jsou husaři přesa
zení do Slezska) nepíše — obávám se tedy, že se mu snad něco ne
příjemného přihodilo. Bůh to uchovej!
Vejminky neučinil Horvath žadné, neb mu otec pravil,
já.
žádné jmění nemam a že se tedy velmi mejlí, zdaliž si mne boha u
představuje — načež on odpověděl, že se posud na bohatství neptal
a že si totiž ne peníze, nýbrž mne vzíti chce. — Jestli to 510 od
srdce, tedy jedné. dosti ělechetně. Nemém velké příčiny na upřímnosti

jeho co pochybovati, neb každý, kdo jej zná, chvalitebně o něm mluví,
možná ale též, že se může přejinačit — což Otec nebeský snad ne
dopustí. Tak k. p. nám vypravoval ostravský [?] poštmistr, který se zdejším
rektorem z přízně jest a s Horváthem celý rok velmi mnoho zacházel,
že na něm žádnou jinou chyba nezpozoroval, leč že velmi náhlý jest;
ale on to již jednou otcovi řekl, an mu o jeho vojácích vypravoval,
a doložil při tom, že když mu vyhne nejlepší učiní. Musim též po
dotknout, že Horváth již hned před revolucí v Uhřích husarem byl,
a. stal se, an pod velitelství Košutovo všechny husarské pluky _přišly,
důstojníkem. V roku 49 byl ale zároveň s drahými co sprostý voják
asentován.

Již od dětinství mého matky nemajíce, jsem dosti zkusila a ne
jednou jsem trpce cítila, jak dítě, jsouc ještě bezrozumné, tak dobré
matinky zapotřebí má — však tak jako nyní jsem milovanou málu'
mou ještě nikdy uepohřešovala. — Vidím Ji, jak by byla o to pečo
vala, abych jen spořádaně z domu vypravena byla — byla by zajisté
vše vynaložila, bych jen “na ničem noaai netrpěla. — Nyní ale se
musím se vším spokojit a“ nebudu ani nic žádat, než co mně dobro
volně dají, an dobře vím, že se zde přísloví: „co nejde od srdce, nejde
ani k srdci“ říct mohu. [!] — Kdyby nám aspoň byla to nechala, co
jsme po naší předrahé stařence měli, ale i to již nemáme! ale co
naplat — musíme již vše s trpělivostí snášeti. — Odpusťte mně, milo
vaný pane Strýčku, zdali jsem Vám snad s tím nepříjemnou hodinu
připravila, srdce mě jest již velmi přeplněné a nemám pražúdnébo,
před kým bych mu trochu ulevila. —-Prosím Vás, velebný p. Strýčka,
kdyby Jste mne snad ještě pár řádky poctil, o tom nic nezmíniti.
Nyní přijměte ještě srdečné díky za laskavost Vaši, kterou Jste bratru
mému propůjčiti ráčil. Bůh Vám vše mnohonásobně vynahraditi račiž!
Od prvního se budeme stěhovat do Chobota a první cesta má bude
do Brna, těším se věru na okamžení, kde Vás, milovaný pane Strýčka,
opět zublídám.
Nyní, můj předrahý pane Strýčku, Vám ještě jednou za vši lásku
ke mně srdečně race líbaje, zůstávám Vám vždy ve všem poslušná a

ponížená netera
Marie Tomáškova.

NB Katy nechá poníženě ruce líbat, od rodičů mých vroucně
p(adravení. Otec nechá za odpuštění prosit, že on nepsal, neb, an již
za dva dni se stěhovat budeme, má mnoho zeměsknání. Prosím, račte
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.

odpustit mému špatnémo psaní, neb jsem musila večer psát, an ve
dne těž mnoho práce mám.

196.

František Tomášek.
Studium. potřebné knihy a jiné výlohy.
Neěetně pravopisně chyby (knih, Vaších a pod.) opraveny.

Ve Vídni 23 Října 1851.

Předrahý Pane Strýčku!
Váš mi milostivě zaslaný list od 16ho t. m. sem, ač dosti pozdě,
totiž 22ho, dostal, jak Vám dokáže recepiss; co tomu opozdění příčinou
bylo, nevím, divné mi však bylo, že jsem ho do kollegium a ne do
obydlí dostal, kdežto přec moje adressa dosti zřejmě napsána byla.
Děkuji Vám srdečně za projevenou s ním ke mně lásku a důvěru, &
vynasnažím se jí co možná hodnu býti.
Co slyším za předměty, sem Vám spíše zdělil; neopomenn teď
odporučené od Vás mi čtení páně Phillipsova navštěvovati; on také
přednáší velmi zajímavý předmět, jak Vám známo bude, „Deutsche
Reichs- und Rechtageschichte“. Zapsati se však k němu nemohu dáti,
poněvadž lhůta byla až do 15110t. m. určena. Proto ale mohu a budu
jeho čtení navštěvovat, jakož i přednášky páně Fornasarovy o litera
tuře vlaskě. Historii církevního práva ale přednáší professor zmíněného
práva spolu v tomto.
Vy ste mne laskavě vyzval, bych Vám zdělil, čeho potřebuji;
nejvíce knih. Zapomněl sem dílem mnoho, a pak stav mnohých věd
se změnil následkem událostí nedávných. (Statistika, věda finanční

atd.) Professor Pachmann vydal církevní právo a jeho dějepis. To
bych rád měl. Stojí 5—6 zl. stř. Občanského zákona mi velmi třeba;
rád bych totiž co den ode dne podle kommentára professorova tento
zákon studoval, což při 1400 paragrafů a množství suplementních
dekrétů nejprospěšnější jest. Pročež si ho zejtra koupím. Jinších knih
bych prozatím nepotřeboval a tím více nekoupil, kdyby mi i možné
bylo, poněvadž, nejsa posud zcela oznámený v-úkolu mojim, lehko bych
něco planého mohl skupovat. Pročež myslím toho na další ponechati.

Z Vašich mi laskavě poslaných peněz (20 zl. stř.), za které Vám
poníženě děkuji, sem upotřeboval dnes a včera 6 zl. st. Koupil sem
si totiž vestu, dva šátky na krk, jedny rukavice &lampu. Zimní kabát
dostanu z domu, prozatím mi Josef ze svých jeden. půjčil a jeden mi
(lehký letní) daroval. Obuvu bych měl dosti, ne však obleku. Potřebuji
nevyhnutelně nějaký lehký kabát.
Nevěda, kolik mi'otec měsíčně zasílati obmýčlí, a poněvadž on
se rád opozdí, nechci se z peněz vydat, a proto sem Pachmanna posud
nekoupil a míním ho teprve koupiti, až pro oba tyto pady budu míti
jistotu. Pak budu v stavu Vam, Předmhý Pane Strýčka, můj budget
měsíční předložiti, a budu Vas o Vaši další milostivou podporu
prositi.
Jedoucímu mi z domu otec 15 zl. stř. dal, z kterých sem se
hned třetí den ve Vídni vydal. 3 zl. 20 kr. na železnici, 5 zl. aa
obydlí, 3 zl. za klobouk, 2 zl. 30 kr. za immatrikulaci a bylo po pe
nězích. Kdyby nebylo Josefa bývalo, nebyl bych věděl, co učili. On
mi pomohl a věru rád, bratrsky mi pomohl.
Konečně Vám srdečně děkuji za Vaši mi proukůzanou, upřímnou
starost o moje duševní i tělesně zachování a dovoluji si Vám pojistiti,
že sem Vašich mi před časy udělených porad v cizině často -s vroucím
vděkem spomínal, nalézaje tam v cviku Vaší mi před několika lety
laskavě udělené rady „pracuj a modli se“ velkou útěchu a spokojenost
sám se sebou. To samé je a. bude po čas života moje heslo.
Ostávům Váš
poslušný a vděčný synovec

Frant. Tomášek.

197.

František Tomášek.

_

Denní potřeby. Přednášky Phillipsovy. Horváth.

Ve Vídni tho

Listopadu 1851.

Předrahý Pane Strýčka !
Vaše mi laskavě zaslané psaní i s obsaženými v něm penězy
(25 zl. stř.) sem obdržel a srdečně Vám za oboje děkuji. Ráčil jste

se mne ptáti, mnoho-li mimo měsíčných 5 zl., kterých od otce dostá—
vati budu, mi měsíčně třeba bude? Oběd mne denně 12 kr. stř. stojí,
tedy měsíčně 6 zl. stř. Na snídani, večeřu, prádlo a jiné maličkosti co
do papíru atd. potřebuji jistě'jestě jednou 6 zl. Byla by tedy moje
ponížená a důvěrná prosba na Vás, by ste mi měsíčně 12 zl. milostivě
posllati ráčil. — Ptál[!] ste se mne, co mne nejvíce zajímá a těší. Po
znávám opětně z této otázky Vaši starost outlocitnou o mne, a lituji,
že Vám nemohu leč pérem děkovat. Ze čtení, kterých poslouchám,
mne nejvíce zajímá čtení p. Phillipsovo pro jeho krásné přednášení a
velmi zábavný a zajímavý předmět. V posledním svém čtení nám
přednášel o rodině starých Němcův, kterou Sippe nazýval (odkudž
Sippscbaft), o právnýcb &.vnitrnich její poměrech a konečně o krvině
a následovně 0 Suhne a Fehde. Zajímavé je jeho etymologisování.

Tak nám vykládal o původu jména často užívaného Karl. Karel
veliký prý ho dostal od svého otce, který jsa na cestách a dostana
zprávu, že jeho manželka syna porodila, prý řekl, „že ho to těší, daB
cs ein Karl (ident. mit Kerl) ist.“ Možná, že je to stará a známá Vám
pohádka, ale mně i velkěmu dílu posluchačů byla. novou.
Co mne těší? Posud mne nic více netěšilo, než že na svobodě
jsem, a Vaše laskavost a náklonnost. Zábavy posud neznám, aniž po
nich bažím, po léta jim odvykna; a nemám konečně peněz pro divadla
neb zábavy obecně, které bych snad chut měl navštívit. Ač známých
tudy mám dost, nenavštěvuji žádného mimo mladého Zelinku, syna
majitele konovskěho mlýna, jenž právě rigorosa dělá právní, a toho
leda jednou neb dvakráte v týhodnu. — Do kostela chodím, jako
katolíku patří. — Od sestry Marie sem slyšel, že si má brat Horváta.
Znám ho od vidění. Zdá se mi být hodný a spořádaný a Marii velmi
nakloněný. Byl minulý týden v pátek tudy ve Vídni s Josefem mne
navštívit, ale jen na 6 hodin. V poledne přijeli a na večer o 7 ho
dinách jeli zas nazpět. Ptal ste se Josefa, jeli Horvát katolíkem? Co do
toho Vám mohu zdělit, že byl až do svého 16ho roku v jednom klá
šteře, nemýlím-li se v Pečuhu (Funfkirchen) ve školách. Ze není
chlubným aniž křiklounem, pozná každý, ježto on nemnoho mluví.
Ze Marii k vůli do civilní služby přestoupil, ač ho to mnoho práce,
cestování i peněz stálo, je jisto. Co do zámožnosti jeho, má do 3000
zl. stř. jmění. Já, co věrný a upřímný bratr Marie, musím říct, že
sem ni v řeči ni v jednání jeho, pokud sem totiž měl k tomu příle
žitost, čehož pozoroval, coby mohlo poškvrnit jméno čestného muže.
Víc nevím.
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Konečně Vám za laskavý Vaš list opětně děkuji s Vaší náklon
nosti se odporoněím

Vaš poslušný a vděčný synovec
Frant. Tomášek.
198.

Kateřina Tomáškova.
Cesta a pobyt v Privici.
š : s s dvěma čárkami.

V Prývidci dne 23těhol2 852.

Předrahý, velebný pane Strýčka!
Naše psaní sme den ode dne odkladali, bychom Vám něco zna
menitého o Prývidci popsali; vyskytlo se však něco, pro mne velmi
hrozného, co Vám pozděj popíšu.
'
Nyní musím naši cesta popsati. Jak sme se od Vás, milovaný
pane Strýěku, v Brně odloučili, dojeli sme šťastně do (G&nserndorfu),
ěekali 2 hodiny na vídenský vlak, a kterýmžto náš drahý František
a celá rodina Zelínkova nás doprovázeti přijela. Paní Zelinková. však
nedojela, ty dvě děvčata, mladí dva Zelinci a starý pan, ten však se
odebral brzy a jel do Hradiště. Byl to věru radostný den pro mne, že
sme mohli zase pohromadě býti. — Do- Břetislavi sme dojeli o desiti
hodinach rano, naši bratříěci a Zelinkovi zůstali do odpoledne, o třech
hodinách sme zase my je na železnici doprovodili, kdežto oni do Vídně,
my zpátky do Břetislavi jeli. Město Břetislava se mně velmi líbí, též
Mary i Horváthovi. Viděla sem i Dunaj, který zrovna podle města
teče. Trnava jest také pěkně město, tam sme byli v chrámu Páně,
ten jest podobný v Brně Petrohradskěmu. Odtnt sme dojeli do Rypína
na noc a druhý den o 11 v noci šťastně jsme Pryvidcn uviděli. Zde
se mně jeětě dosti líbí, to jedině však, že zde nikde tak čisto není,
jak v domech též na ulici, jako v Moravě, co se čistoty týče, to tak
brzy druhou Moravu nenajde. — Taky jsou zde tři kostely, v tom
třetím sme však ještě nebyli, neb jest Il. hodiny vzdálený, co jen bude
pohodlnější počasí, taky se tam podívám, včil je tady krutá zima tak asi osm
dní, u jednoho kostela jest klášter n Piaristů, ten jest krásně malovaný.
My býváme na rynkn, zrovna na proti kanceláře, kde Horváth píše.
Větším dílem zde všechno slovensky mluví, též v kostele jsou slo

venska kázání. Děvečka naše jest slovenka, půl hodiny odtut, mne
vždy jmenuje Kyjasonka a Mary paní velkomožna.
Musím tedy popsati, co se se mnou minutý týden v patek událo.
Ve čtvrtek pravil Horváth: dnes pojedem do Bojnic na návštěvu
k jednomu známému komissařovi, který spíše zde bydlel, My sme se
oblékli a jeli, byli sme od jeho paní vlídně přijati, on ale nebyl doma.
Kde ten komisař býva, jest koupelně místo, asi půl čtvrt hodiny odtut
leží městečko Bojnice, na německy Bajmotz, tam jest pěkný zamek,
již velmi stary, dosti ještě zachovalý. Druhý den v patek k nam poslala
paní apatykařka, jestli se nam líbí, že ona pojede do Bojnic do kou
pel, aby sme s ní jeli. Horvath pravil, aby sme jen jeli, že jest pří
jemně se tam koupat, poněvadž ta voda přírodní teplá teče a jako
krystal čista jest. Apatykařka je taky stou komisařkou známa, proto
sme naše povrchní šaty tam odložili a šli se koupat. Jsou tam ko
můrky, kde se zase obléct může. Tam kde se koupe, jest čtverhranné,
a kamením vydlažené místo, když stojí, tak jde voda. mně až pod
krk, jest to velmi příjemné. Ta paní a my dvě sme se tak koupaly
a paní komisařka se na nás s chodby dívala a mluvila s nami. Na
jednou se otvírají dveře a p. komisařka pravi: můj muž jde! To říci,
jako kdyby nas elektrika projela. Mary byla blízko komůrky, ta tam
hned vlezla, ja sem byla až na prostředku a p. apatykařka taky
vzdálena od mne. Já tedy jsem [!] se velmi ulekla a chci taky honem za
Mary běžet, v tom mně ale voda podrazila nohy a já. cela tam padla
— jak mně bylo, to ani nevím, přec jsem měla aspoň tolik síly, že
se sem sobě sama pomohla, ostala sem a šla celá. ulekana do ko
můrky, tam. se mnou třepala zima, po chvíli pak mně bylo lepší, pak
jsme se oblékly, šly k té paní komisarce, její pán se velmi omlouval,
že by to zajisté nebyl udělal, kdyby věděl, že se tak uleknu, tam prý
ale jest ten obyčej, že se pani i paničky dohromady koupají, jsou
všichni oblečeni, též my sme byly oblečeny v sukních i v kabátkach,
ale přec jsem se velmi styděla. Pak sme jely domů, to mne bolela
velmi hlava a pořád mně bylo na nic od toho leknutí, položila sem
se hned do postele a usnula, ráno na to mně již bylo docela
dobře. Děkovala sem Bohu, že sem tak šťastně tomu vyvázla,
mohlo to hůře vypadnout, kdybych sobě nemohla pomoct a tak
sama se tam byla koupala. — Nebyla bych více tak štastná. bývala
Vás, milovaný Pane Strýěku, a vše moje drahé ještě jednou spa
třiti, též i naši milou Moravičku! Na! přemilý, dobrotivý Bůh tomu
chtěl,

bych

ještě

déle

_se mezi

mojimi

drahými

těšiti

mohla.
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Ostatně sme všichni posud zdraví. Noviny, co by Vás zajímati mohly,
nevím žádné.
Ještě jsem zapomněla napsat, že jsem viděla též pevnost Leopoldov
a n Fryětakn sme jeli přes Váhu, též pozděj zase přes Nitru, když
jede do Bojnic, musí též přes Nitru jet. Před naším domem jest velka
kašna a velmi dobrá. voda tam teče až al) jakýchsi hor.
Nyní Vás pod ochranu Boží odporoučeje a Vím mnohokrat ruce
za všechno líbaje, zůstávám
Vaše poslušně neteř

Katy Tomakova.
199.

František Tomášek.
Sušilovy básně, Čelakovského Mudrosloví, Palackého dějiny hustitství.
Přednášky. Výdaje. Příbuzní.

Ve Vídni 19ho března 1852.

Předrahý Pane Strýčka!
Co sem se s Vámi rozloučil, obíral sem se trochu naší literaturou.
Četl jsem Vaše básně a nemohu zatajiti, že čta jich, kolikrát city pře
konán sem zaplakal; sonettem Vaším, památce mojí nebožky matky
věnovaným, hluboce dojmut zaplakal sem nekonečnou vděčností k Vám
pojat, nemoha si jinak odlehčit. Jak se Vám odsloužit, nevyrovnaný
Strýčka? Báseň tato rozmohlo. ve mně žal pro stratu matky nevyslo
vitedlným spůsobem.*) Neméně mne dojaly Vaěe sonetty za předmět
mající nákazu naroda naseho, marné pudy a snahy škodné naše kara
jící, laska, jakonž vlast a národ naš kochate, jakož i pravda, kterouž
nám kážete. Slovem, pro mne jsou Vaše básně kniha. ne'ooenitedlnó. a.
nemohu Vám dosti za laskavý tento dar děkovati.
Čelakovského přísloví a pořekadla sem : Matice dostal a velmi
sem potěšen nímy [l], je to však dílo, kteréž dobře poznat, mnoho času
třeba. Antošovo přísloví, dělat píšťaly etc., má tam variantu, totiž:
lýčí dřít, pokud je míza. Lépe sem přebral poslední díl Zapova Země
pisu a dodatky, jehož statistická. data, převraty od několika let ziina
čena, mi právě vhod přišla.
') : vyňkrablno.
') : přepeíno.

Palackého druhý díl hojův Husitských sem bedlivě četl a mnoho
analogie v chování Čechů v posledních letech sem našel; charakter se
aspoň niěím nezměnil, což ovšem není divu, poněvadž, jak mi známo,
mnozí z tak zvaných vůdcův národu v našich časech si vzory z oněch
brali. Obdivoval sem krásnou jeho řeč.
Přednášky p. Phillipsovy navštěvovat mi, jakož každému, kdo
zapsán není, pod trestem relegace zapovězeno; nicméně od známých
stenograíické spisy vypůjčit dostávám. P. Phillips byl asi před 3 neděly [!]
nemocen a celý týden nepřednášel, aniž jak sem slyšel přednášky
jeho velmi navštěvovány jsou, což snad rozjíždění studentův domů
připisovati možno.
Posledního tohoto měsíce končí se první běh a Vy ste mi laskavě
slíbil na prvního příštího měsíce mi měsíčně zaslat pro měsíce duben
a máj. Já ale pro první běh nejsa osvobozen od placení školního platu,
na druhý týden ho položit mám. Otec, na něhož sem se v této záleži
tosti obrátil, mi odepsal. že mu teď není možno mi pomoci, poněvadž
čtvrti-oční musí platit, že mi ale rád pozděj pomůže. Pročež Vás, pře
drahý Pane Strýěku, vroucně prosím, by ste mi laskavě co možná
brzo nadzmíněué měsíčně pro duben a máj milostivě zaslati ráčil, abych
pozděj nepřišel v nebezpečí stratit půl roku. Děkan juridické fakulty,
u něhož sem se poradil v této záležitosti, mi zdělil, že po prvním se
meetru mohu se hlásit teprv ku colloquium pro osvobození od placení
školního, že ale mi nemůže dovolit pro první běh colloquium dělat.
V druhém běhu, dáli Bůh, osvobozen budu. —
Děvčata mi z Prividze asi dvakráte psaly, jakož i Horvát; co
sem poznal z listu, se tam Marii velmi nelíbí; není prý nad Moravu
na čistotu. Krajina se oběm [l] líbi, jsou tam na blízku teplice Bojnica,
kamž prý jednou zajely. Minulý týden byl zde zlatník z Prividze a
donesl mi lístek od nich, však nic zvláštního mi nepsaly, leč že Marie
byla ale dva dni chorá a že posud touží po Moravě.
Předevčírem byl zde Josef a zůstal zde na noc; nocoval u Ze
linků, poněvadž u mne není místa a od Zelinků není než několik
kroků k nádraží, a pak se zdá, že pan Josef se tam dobře baví.
V krátkosti bude assistentem,1) jak sem slyšel od Zelinky i od jednoho
ingenieura. Přeju mu od srdce. Měl tady s jedním mechanikem velkou
disputaci o magnetickém držáku (mag. bremse) a přisvědčil mu onen
a vyjádřil se chloubně o Josefu.
') Severní dráhy, nad jejímž nádražím ve Vídni shotovil elektrické hodiny; JUDr.
Ondř. Zelinka, pozdější vídcnský starosta, rodák z Vyškova, byl jejím předsedou.

- Včera sem byl u Holku; je zdrav, jakož i Stin. Holek .so ne
miže posud knih z Matice dopídit; ptal le mno. jak já. nem si jich
naopntřil, a já se nendrthnl jemu poradit. Rmoutil ee nad tím, že od
Vás již dlouho listu nedostal.
Konečně Via opětně o laskavé brzke mlbní měděného prose,

židům,

Vaěí milosti ee odporouěeje,
V“ vděčný : poslušný uynovec

Frant.TOW.
200.

linie.Baumit
Příhody na cestě do nově domoviny. Prodej rodinného majáku“ v 'N.
Reueinově.

V Pryvido'y dne 23tého'l) 1852.

Milovaný, velebný pane Strýěkul
Vždy sem odkládal: praní, až bych aspoň krajinu zdejší Poznala,
těž bych, an nyní s Horváthem déle žiju, Vám, dobrotivý pane Strýěku,
epokojenost mou vyjeviti mohla. — Především jiným tedy musím vy
aunt, že, zdali Horváth se nepřemění, sobě lepšího manžela přáti ne
mohu — -— slovem, nelezle sem Jej tak, jak sem sobě Ho
„představován — Bůh dej, by si jen vždy stejným zůstal — tedy bych
věru apokojenu byla. — '
Cestu : dobrodružství nule by bylo zdarma ,popieovati, nn „tojiž
beztoho Kati činl.') Ve středu llho února sme Nutně o 11 hodinách
večer-do Pryvidce dojeli, přijde do bytu našeho, sem ne “korku ..,
chvěla, neb tou [í] čistotu co v Moravě máme, kde pohřešuji -— i po

myslele sem si v duchu: věru jesti: jen jedna. Horava -- to však
Ionvička promile — — i Horváth pravil„ že co se čistoty týče, jeětě
nikde tok čisto jak v Moravě nenalezl, pravil též, že by to co .noj
vřeleji přál, by sme se jen na blízko Moravy dostali —- a tedy „to

věru k ohávání nemám, že by kdy do nižlíoh Uher žádal.
Jeětě nikdy sem se tolik nenaemůln, než na ceně : Trnavy do
P.:-yvidee.Již hned v Trnavě v hostinci sem nebyla velký titul od
') Gnora?
') on. 02.198.

košist'y, který z Pryvidee pro nás dojel, totiž: „paní velkomožná“,
a kasa naše se náramnš menšila (vzdor tomu, že sem v Břetislavč ani
žele-ých hrnků, ani za krejear něco jiného byla koupila —), tedy

semkHorváthovi
pravila:„paní velkomožná

a šeiuů1)nic“

-— přijeda do Ripína, kdežto sme noclech dělali, tu nám již vzdor
tomu, že sme jen v oelej naší easy 2 zl. stř. měli, (Euer Gnaden) říkali,
já a Katy sme již od smíchu nie nemohli, však na tom ještě dosti ne—
bylo, druhý den sme na poledne do Topolčan přijeli, kdežto Horváth
známého hospodského má, pravil nám tedy, že si asi 4- zl. od něho
vypůjčí, neb sme již jen 5 kr. stř. měli — sotva sme do hostince
vjeli, již nám (Kellner) vstříc přišel a z voza nás zdělával, to šlo jen

pořád „paní

Urozenka“,

tu sem si myslela, až jen Horváth

bude ehoet peníze, však ten velký titul přestane — ale zatím Horváth
4, al. vypůjčil a já sem přec „paní Urozenka“ zůstala, a (Kellner) mně
opět do voze pomáhal. — Veru, na tu cestu nikdy nezapomenu, oo
sme tu vše zkusili! Však i cesta ta na mne velmi zle oučinkovala,
neb celý týden sem churavá byla, nevím, zdali to snad od nastuzoní
původ svůj mělo nebo snad od tesknoty — první dny mně věru velmi
teskno bylo. —
Onehdy s_meteprv naše první návštěvy učinili a byli sme všude
velmi vlídně přijati, dnes sme na oběd ku paní Apatykářee pozváni,
jedi to velmi hodná paní, též i její pán, nebylo nám možné se jim
vymluviti. Včera byl zase Horváth pozván za svědka jeho kancelář
skómu sluhovi ku sňatku, musela sem tedy já jakož i Katy též na
svadba jíti. —
Takž sme tedy poslední masopust strávili. Včera sme byli
v kostele u Piaristů a dnes ve farním. Kostel Piaristů jest věru
velmi krásný, zvlášt velmi pěkně malovaný, též i farní nejni špatný,
ještě malý jeden kostelíček, jest ale asi 1/4 hodiny vzdálený, pročež
nyní tam slouženo nebývá.
'
, Krajina zdejší jest věru zajímavá a romantická, těším se již na
to, až. nás, _mílovaný p. Strýčka, navštívíte, a doufám, že se Vám zde
líbiti bude. Mladý Zelinka nám též přislíbil, že nás s Františkem na
letnioe "navštíví, myslím, že jistě přijdou.
Nyní sem již viděla 4 velké vody, totiž: Moravu, Dunaj, Váhu
a Nitra. Když sme přes Nitra jell, vzpomněla sem si na slovenskou
píseň: „Nitra, milá Nitra, ty slovenská Mati, ked pozrem na tebe, musím
zaplakati. “ Jest to věru krásná píseň.
') lajnů, peněz.
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Nyní, milovaný pane Strýčka, přijměte opět nače srdečné díky
za všecka nám v tak velkej míře proukžzana dobrodiní — Bůh vie
mohoucí Vám odplat mnohonásobně již zde na světě, pak ale životem
věčným. My se ale vynasnažíme, bychom se toho dobrodiní vždy
hodnými stali.
Jak jste ráčil Horváthovi póslednikrat řícti, bych stran prodeje tej
bospodky na—
Strýčka pekaře psala, tak sem to učinila, by jen nějakého
dobrého kupce hledat nechal, psala sem též, že i Vy ma snad stran
tej věci psat budete, prosím Vás tedy, velebný p. Strýčka, neaíli Vám
to obtížné, by Jste to učinil, neb od V“ to má větlí cena. - Horvíth
necha mnohokrate ruce líbat, byl by též rad paal, však jestit nyní
v kanceláři zapřabnutý, že mu věru možné nebylo, pravil ale, že to
co nejspíš učiní. Otci musím též dnes psát a to nejvíce stran těeh
státních papírů, neb Horvath, chudak, posud od jeho Strýčka peníze
nedostal a tedy sme nyní ve velkej nouai, nemůže tedy Otci apíie až
1110března a to sice jen polovičku poslat. — Nyní, dobrotivý pane

Strýčka, ještě jednou díky naže opětujíce,mmm
Vaše vděčny a posluěny
Marie a Karel Horvath.
201.

František Tomášek.
Narodni poměry v Lednici u Bteclavy. Prodej rodinného domu.

V Břeclavě 8ho června 1852.

Předrahý Pane Strýčka!
Za příčinu [!] že peněz nemám se posud v Lednici, kamž sem na
světky přijel, nacházím a míním na boží tělo ve čtvrtek v noci do
Vídně se zas odebrat; pročež Vlts vroucně prosím, by ste mi měaíěné
milostivě do Vídně co nejspíš zaslat ráčil, jestliže ste snad již mi ho
aaslal, Vám srdečně děkuji. —
Dle Vašeho napomenutí sem se ohledl v Lednici a v okolí, jak
se naší národnosti zde vede: ale jak všudy.
Škola v Lednici, ač tam polovice obyvatelův Slovakův jest,
pouze německa jest, ani učitel ani pomocník (oba deatschbčhmi) mo
ravsky neznají. Učitel, bývalý muzikant u knížecí bandy, je nepřítel
včeho slovanstva, k tomu prvním raddou a obecním písařem a lidem

a.

pro svůj velký vplyv na strach. Jaa zabaven písabtvím, o školu
nedbá, vyučovhí pomocuíkovi zanechávaje: akouška a visitace ee,
jak bývalý vrchní sim pravil, jenom k vůli hostině držeji.
To samé o kostele platí. Kácení co neděle německé. Slováci
němčinu nemilujíce, před kostelem stojíce hovořejí, po kácení do ko
stela jdeuce i při mši sv. se blízko dvéři[l] držejí.
Před sv. Duchem, jakož i spíše- před velkonoci, šla deputace
Slevúkův leduiqkých k faráři tamějšimu, žádající, by ve svátcích pro—
ně

moravsky se khalo, odkázaní byvše od něho na kaplana, kterýž jim to
slíbil, aa odplatu Meli ofěru a' hojně obětujíce, kaplanovi svou vděčnost
próukiaali (někteří i po 1 fl. stř. dali).
Při ouřadech se skoro všecko německy píše; jediný note: Za
hradu : Hodonína Slovákům všecky spisy česky vystavuje, ač nevelmi
se add býti v češtině pevný; četl sem několik jeho spisů českých:
píše německými literami a pravopisu málo zna. Myslivští &nahradnicští [l]
mlšdenci, nejvíce Češi, rádi si při sklence zazpívají vlasteneckou, mají
i něco českých kněh. — Počet Němcův v Lednici se v poslednich
letech zmnožil: stavění úniku mnoho vídenských tovaryšův tam při
vedlo, kteří oženivše se mistry se tam stali, však i Čechové se mezi
nima nacházejí.
Slovanský, živel v Lednici klesá nemaje ní ve škole ni v kostele
podpory, ha v obou se pracuje na uněmčení nebohého našeho lidu.
„Ba, matku Slávu v tuhou rakev složit chtějí,
A jare síly synův, ty spějí.“
Josef mi oznámil, že máte ') kupce na hospodu a že dival 9500 ul.
v/v. Tyto daji po 435% ve spořitelní ročně 162 H. stř. nebo 406 zl. v/v.
čistého výnosu, a toli, co mi znamo, ted nenese hospoda. Budeli jaké
zprávy [i] třeba, spotřebuje se třeba celý výnos roční neli více (jestli se
letos neprodá) a tak bude 162 al. ztraceno a kdo ví, jestli ji kdo na
rok drdžej koupí. Toto moje mínění stranu prodeje, ovšem jen majícího
ohled na užitek domu, a ceny [1] jeho v penězích. ——
Marie a Horvath Josefovi psali, nic však zvláštního: Katy přijede

na aačštku příštíhoaněsíce.
Josef svoje assietenstvípořád očeth
Co se škol týče, Vám budu
v nedělu : Vídně psat. Prozatím Vim oznamuji, že církevní pravo
v druhém běhu u Pachmanna slyším a že i u Phillipsa sem napsán.
') Ziležitestl pronajatého rediunbhe hostince s polnostmi v Neven: Bousiuevě
&. 26 obstarival Bušil, maje na něm s Tomiškovýml podíl po rodičích.

Vaší lásce se odporoučí

Váš vděčný a poslušný synovec
F_r. Tomášek.

202.

František Tomišsk.
Phillipeovy přednášky. Prodej domu. Chystani
práva v Rakousku.

změna manželského

Ve Vídni 18ho července 1852.

Předrabý Pane Strýčku!
Ctěným Vaším listem od 6ho_t. m. ste mi onuamil, že kollegia'
'7ho skončíte a 20ho že budou zkoušky, mezi tím že hodláte někam
zajet. Tot příčina, že sem Vim posud nepsal.
Ze mladý Gol-res umřel, bude Vám od jinud nnšmo; p. Phillips,.
sotva zpravu teleg'raíickou dostana o jeho úmrtí, se odebral do Mui—
chova (minulý patek). Nadějem se však, že se brzo navratí. Výborné
bylo jeho čtení o času Ludvíka 14110, jehož domácí život nazýval

„hcresis morum“, o Fridrichu Ilhám, Josefu IIhém a dále až do
roku 1815. Praktické nasledky rozkolnictví Tomasa, Jansena, van
Estena [l], Hontheima (Febronia ') v oboru církevního práva, dějepis mravů
minulého století, stav věd, ňlosotie a práva nám tak obšírně a zají
wave líčil, jako by se toho člověk věru nikde nedočetl. O Josefu IIhém
nim všelico, což sme posud neslyšeli, zdělil. O čemž však více oustně.
— Co to týče mě [l] patřících peněz z hospody, sem ovšem slíbil jich
Otcovi půjčit, však ale poradil sem se v této věci Josefa, který mi
tež pravil, že budeli (co ovšem brno se stane) asistentem, svoje peníze
Otcovi půjčí. Že by mi byla Vaše laskavá rada v tomto padu prospěš-Í
nější bývala, to ovšem, si! trochu pozdě, nahlížím. Rozmejšlel sem “nad
touto záležitostí a oustně _Vúmudělím, jak dle mého mínění mi ! Otci
potaženo býti může. Co se týče mtr-am připadajících podílů, byl sem
a sem posud toho mínění, že bude nejlepší peníze na ouroky na jistém
místě uložit.
Tento týden v sobotu míňím, budouli kollegie ukončeny, se do
Brna nebo raději do Rousinova odebrat, odkndž bych na 26ho do
') Thomasius, van Espen, Hontheím, osvicenští kanonistě. Jansenius ml., původce
jansenismu.
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Brna dojel; sam posud nevěda, odjeduli v sobotu, za jisté držím, že
se na 26ho t. do Brna dostavím.
Josefovi sem psal dvakrlte; nevím však, dostal-li moje psaní,
poněvadž mi posud neodpovídá, a sice před i po prodaju hospody, aby
se uspokojil pro směnku.
Konečně Vás, předrahý pane Strýčka, musím zas prosbou obtě
žovat; potřebuju totiž na cestu do Moravy a na zaplacení malého
dluhu 10 zl. stř., a vroucně Vás prosím, byste mi laskavě brzo po
moci ráčil.
Vaší lasce a dobrotě se odporoučí
Vál vděčný a poslušný synovec

Fr. Tomášek.
Jeětě jednu nevinu:
Díl občanského zakona, jednající o stavu manželském, bude pře
pracován zcela dle canonu Tridentského concilia, což nám p. Pachmann
jsa oudem komisse k tomu účelu sestavené zjevil.
203.

Kateřina Tomukova.
Nemoc bran-a_Josefa. Osobní zprévy.

Přednhý, milovaný pane Strýčkul
Píšu též několik řádků. Josefa nemame doma, slaví jeho svátek
v Štyraku u Bagary, kterýž minuty týden zde byl a ho sebou vzal.
Sem vskutku tomu ráda, neb Josef špatně vyzíral, byl nemocen
s krypou [?], jak to často u něho bývé, krvácel někdy 5 krát za den,
tedy již jak vosk vyhlížel, trochu se tam zotaví na čerstvém povětří,
budou snad honit, mají zajíců i druhé zvěře dosti. Snad víte, že se
Bsgar odstěhoval z Veitěe [?], bývá nyní v Retteneggu a jede se po želez
nici jen do Spittalu pod Semeringem. Bohu díky, že Ste již zase
ozdravíl. Ja jeětě mezi nama nejzdravějěi jsem, buď Bohu chvála.
Jak to bude, nevím, rada velmi bych Vás, před:-aby pane Strýěku,
viděla a nevím, jak se toho štěstí dopídit. Dojedete snad k ném do
Vídně? Neb možné, že mně pén Josef') dovolí k Marii, což bych ráda
byla, an se tak velice na mého synovce těším, obzvláštně když mne
již volat umí.
') bratr, jemuž obetarévala domienest.
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Verunka 1) zde byla, těší se též, že slibu Vašemu zadost učiníte,
an prý Ste jí slíbil, že též k nim dojedete. Ona byla v Maria—Coluna
pouti a iela s Josífkem a Bagarem až _do Spittalu. Jak sem ji. před
čti neděli z Bohumína jela a se u Verunky stavila, dojel tam pan
Pastor Hurban se Slovenska a těšilo mne to velmi ho učit znat, byla
též jeho paní a švagrová sebou.
Nyní spěchaie končím, an děvečky nemam1 ta musela domů, an
Otec onemocněl. Šťastnou cestu a navracení Vám ze srdce přejíoe,
aůstavam mnohokrate ruce líbaje

vděční neter
Ve Vídni 27 Srpna 852.

204.

František Tomiěek.
Vězení.
Psáno inkoustem na (modrům) dopísním papíře.

Sidit v temnicě
Dobryj molodec. ..

V Hradci Králové lho říina 1854.

Předrahý Strýčkul
Přiložený list, který Josefovi přinúloží, buďtei tak laskav bez
prodlení jemu zaslati. — Mnoho mi osud uložil., vazba Vašeho synovce
je tuhá, velmi tuhá. — "krutější tím více, že mezi vrahy, loupežuíky,
ba i parrioidami zavřen jest, od rána do večera těžko pracovati,
s takým lidem obcovati musí, a posměchům a týraní všeho druhu vy
sazen jest. Zdrav jsem, ač obyt tak uzpůsoben iost, že člověk časem
ahynonti musí. Nevím, zdali čas mi vyměřený vydržím, leč doufam
v boha, že mi snad spíše pomůže. — Zkoušel sem v nocích spanku
prázdných dobře své svědomí co do příčiny odsouzení mého a věřte
upřímně, nenalézam úpadku — jestli jinak_soudnost moje zdravá. Dali
mi bůh dočkati vysvobození a Vás, předrahý S., zase obejmouti, zdělím
') ros. Vrbíkova, provdaná za sběratele pohádek Matěje Miklíčka, přítele Suli—
lova, úředníka Severní drihy.

Vb

příčinu meho'edhouení iVaeemu osobnómuúsudku ji ponechám.

Slyleh sem, ie mudrdui moji pil-příležitosti usnoubeni

pdtiniu byli,-nudit“

císařově[í] pro—

.Po-100 [i] nebuduš)

loaednělneb děje se to po tajmu — psaní totiž zahadne -— a
ledu
omUbyteěuěkopláň) Vin ohjímám a ndeěně líbám aůstáveje
V“ vděčný synovec
Cyril Franta.
205.

František Tomášek.
Dóm milaneký. Četba. Nedostatek.

V Miláně 14ho listopádu 1856.

Předrahý Strýčkul
Píšu Vám, a rád bych Vám mnoho psal, leč co bych rad, ne
doetačí papír ani řeč, a o mé bídě — škoda papíru a času. Je tu
v Miláně, jak Vám vedomo, tolik velikolepých výtvorů uměleckých.
že by ovšem neschůzelo Vám čeho popsat. Neznaje všecky ty krásy,
velíkolepoeti : ekvostnoati kresovědecký ooeniti a popsat, nezbývá mi
než osobní city, jakež mnou při pohledu toho neb onoho předmětu
ovládaly, uděliti, ekorem se obávaje Vám se tím obtížným státi.
Nejznamenitějěí stavení v Miláně je bez řeči gothický hlavnk
chróm, dnomo di Milano, Vám z obrazů známý; podivný to chróm, ba
sim o sobě div.
Není to — zevnitř aspoň — ze zašlé etarověkosti strmíoí, po
ěmurný, temný dom, jak na příklad chi-(m sv. Štěpána. ve Vídni neb
sv. Víta v Praze, než, ač gothickó.budova, příjemný, lahodný oku krom
velikosti čistotou, skvělosti, ekvostností a mejeetatnoatí svou. Obdivoval,
trnul sem zíraje ne množství štíhlých bílých věží, svěžích soch, oblouků,
klenntí a jiných okr-as, srdce se houpalo, prla se dmula radostí naď
tolikou krásou.
Zdá se, jakoby věčně mládí ochvivalo svatyni tuto e podobě se
mi, do skvostný, okn příjemný tento pohled nejvice bílému mramoru,
: něhož chrám tento budován je, připsati dlužno. Jinak by zajisté po
') Stalo se teprve na jaře 1866, ale nebyl propuitěn docela, nfbrl opět zal-nen
k svému pluku v Mílaně.

tolika století vyhlížel, jinak by k oku a urdci mluvil, kdyby ze spro
stějšíbo, ba snad i : jinobarevného staviva zbudován byl. Málem
všecky sochy jsou tak úplně zachovány, jakoby právě z rukou mistrův
byly vyšly
Jinak je uvnitř. Tam panuje gothické ono temno, které spojeno
s velikostí rozměrů, vysokosti pilířů ducha poráží, ůzko plodí. Sklenné
obrazy, : nichž okna pozůstávají, nepropouštějí světla, a tak uvnitř
temno. Bělost, skvělost mramoru se tratí, olova barvu na sebe berouc,
k tomu pronikající zima — nebe pod mračny pozdě na podzim.
Nemohu pro zkažený zrak sklenné obrazy, jež sem podotkl, ro
zeanati, nemohu Vám nic o nich sděliti krom velikého překráaaého
obrazu —vokně nad hlavními vraty. Je to — pakli sem se nemýlil—
nanebevzetí panny Marie. Obraz to překrásný, nebeakým duchem va—
noucí. Zacházejicí slunce právě straně této přálo a bylo mi, jak když
v pošmúrný čas překrásnou duhu se udá zřítí. — Měl-li malíř účinek
ten v úmyslu, dlužno vyznati, že se cíle nechybil.
Nepříjemný mi byl pohled na sochu sv. Bartoloměje. Pro ana
tomy, jako curiosum, může míti ovšem třeba velkou cenu, ale co
výtvor křesťanského umění já — ač jen dle citu svého soudím a rád
bych se dal, jeli jinak, poučit — ho nepovažuji. —
Nechtěje zameškat krásného pohledu s věže na okoli Milánské,
zaplatil sem, lezl sem a dolezl sem se vyhlídky přemilé. Tu se rozprostírá
Lombardská veliká rovina, pásmem vysokých hor od severu ovroubená,
mezi nimiž několik velikánů jak mezníků stojí — historická listina,
na níž krom tolikera i náš národ zapsán. Tam ona pole, kde dobouřila
Fridrichova síla, tam Alessandria, všem cuzím [I] v postrach — tam Pavia,
Melegnano, Severa, kde staletý boj, nedokonán ještě — kropil mát
syrou zem. Mihaly se přede mnou obrazy četných vojak spůrných
feudalův, pyšných vojvod, statečných měšťanův; zbořeniny měst, Milána
— a zas přeutěšený obraz jeho. Očarován, překonán tolikerou
krásou, spomíukami, uchvácen duchem svatyně této, šel sem. —
O životě společenském v Miláně Vám ničeho nemohu sdělit. Sám
jsa o sobě, vyloučen ze společnosti civilní jako voják ve Vlašíoh, vy
loučen jako sprostý z kruhů vzdělanějších vojínů, trávím čas čtením.
Již v Lublani sem si koupil Tassův Jerusalem, s nímž sem se po dva
měsíce bavil. Teď právě čtu Manzoniho „Snoubence'. Do divadla se
podívat mi nedovolila posud kapsa. Do umělecké výstavy sem posud
nemohl, proto že jen až do 3tí po poledni je otevřeno a teprv po třetí,
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kolikrate až o 5tě mohu vyjít; a o dovolení požádat _se mi posud ne
zdálo býti příhoduo. Tak sem posud malo Milana poznal.
Poněvadž plat můj na potřeby moje nedostačí, jsem přinucen
Vás, předrahý Strýčku, žadati, byste mi z mého podílu na posustalosti
nebožky matky 20 zl. laskavě zaslal. a to co možná brzo. Poslal mi
sice Josef na začátku minulého měsíce 10 zl., :: těch sem se až na
malý zbytek vydal. Nechci více od něho žádati, leč by mi že své vůle
poslal, _nevěda, bude-li mi kdy možno na to, čím mu povinovůn jsem,
se odsloužiti, takž i Vám. —
Bůh ví, vrátím-li se kdy! Podobá. se, jako by mi nebe toho ne—
přala, co mi nejmileiší, zač sem — předvídaje nehodu svou, jí, žaláři
'ba horšímu vzdoroval — rodinu a vlast. Zdraví má také již trochu ne
stůlě, hlava pololysá, bída za mnou, bída se mnou, bída přede mnou!

Nui budiž! Pokud snesu — snesu, ale cítím, že časem již klesán—
Konečně, Odpusťte laskavě mým darebným řádkům. Nemaje
s kým o věcech kremslužebných promluvit — psal sem své myšlenky,
jaké pravě byly, ulehčiv si tak.

Váš vděčný synovec

Frant. Tomášek.
206.

František Tomášek.
Kroky o propuštění z vojska. Postní slib. Jitřní v dómě. Četba.

V Miláně 26 ledna 1857.

Předrahý Strýčkul
Čekal sem dlouho s odpovědí na drahý Váš list, který mi s ob
sahem 20 zl. od Kateřiny zaslán byl, a předně Vám srdečně děkuji
za laskavě ke mně slova, jakož i zaslane mi peníze.
Záležitost propuštění mého ves rozum i čas můj zaujala; kolísaje
v nejistotě — každého dne konečného rozhodnutí čekaie, ode dne ku
dni sem odkládal na milé Vaše řědky odpovědět, a tak se mi nahro
maždilo tolik co Vám psůti mam, že sotva v stavu budu vše Vím za
jedno udělit..
Předně vězte, že p. plukovník mi slíbil, že z jara, snad v měsíci
březnu — na dovolenou až do vřadění do reservy odeslán budu. Jak
“sem toho docílil, z následujících řádků poznate.
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Nemohu nijakým způsobem zde ničeho docílit a znaje, že ani
Josef ani Kateřina při vší vůli své mi nepomohou, poznal sem, že je
třeba po lidech se ohlednouti, jež by i vůli i moc měli mi pomoci.
Psal sem tedy Drovi Zelinkovi, žádaje ho, by se u svého bra
trance — kapitána Mullera od generalního ětábu za mne přimluvil,
kterému, co poručíku generale Benedeka, lehká věc moje propuštění
na dovolenou vymoci. Stalo se dle vůle mé.
Pau kapitán Muller mne poctil několika řádky, kterýmiž mi radí,
bych se u mého bývalého představeného v kanceláři Marěala Radeckého,
p. majora-auditora Strauba, jenž nyní co vládní radda a direktor policie
v Miláně dlí, v záležitosti této přeptal a o podporu prosby mé žádal.
Zašel sem tedy k panu Straubovi, který mne vlídně přijal a —
abych nešířil slov — mí přislíbil, pana plukovníka o propuštění mě
na dovolenou požádati, o čemž sem pak já p. kap. Hallerovi na vy
sloveuou mi vůli vědomost dal.

,
Konec mnohému psaní a čekání byl, že mi včera od pana poru
číka pluku bylo řečeno, že jara se vší jistotou budu propuštěn.
Tolik dobrého; ale i nemilou zprávu Vám musím sdělit. Dořd
sem dopis od pražského soudu, kterýmž se pluk vyzývá.. útraty vy
šetřování mého ode mne dat zapravit. Je to summa 93 zl. 47 kr.
Včera sem byl od pana auditora předvolán a ptán, mám-li jakého
jmění, načež sem mu odpověděl, by se oto cestou služební poptal, že
mi známo, že slova má v tomto pádu nic neplatí. Psalo se tedy do
Slavkova a bude od obce Rousínovské záviset — budu-li platit čili
nic. Vystavl-li mi listinu nemohovitosti, pak ne, v jinakém pádu ovšem
nic nezbude než platit. Leč o tom Vám později zprávu dám. Zatím
Vás vlak prosim, pakli něco z peněz za dům v Rousínově na hotové,
100 zl. na zapravení dluhu toho připraviti, aby snad záležitost tato
propultění mému nevadila.
..
O slavném přijetí J. J. VV. jistě z novin vie, co se dělo, víte—
a popsání slavnosti této mi prominete.
Na radu Vaši u J. V. císařského o propuštění zakročiti — jsem
se přeptal, mnoho-li v tom pro mne svobody stává, bylo mi však od
.p. vládního raddy Strauba řečeno, že jen panu plukovníkovi v tom
pádu za mne prosbu zadati přístojno. Tolik sem ověem nemohl, maje
již jinak slibeno — žádati. —
Slib, jakýž Josef a Horváth do rukou Vašich složili, i já s radostí
skládám, dokládaje, že již od nového roku se masa v pátek zdržují, a
se bud'oucně zdržovati slibuji.

Svatky vánoční sem v spominkich na milou rodinu moji, na
drahou Moravu přežil.
Při vši tě skvostnoati a kráse, jak“ zde v kostelích obyčei[l], ne—
bylo jak u nás; oko neuvidělo radostných tvari, noho neuslyčelo ra
dootnýoh zpěvů — mocného shonu lidu křes'tanského — jako n na.

m

toho úskostně ticho — a to ha jiti'ni — krom unisona

'mnoha kněží, čtoucich dle ambrosianskěho obřadu, a za reaponsoria
lecjaké arie : oper nc- varhany. Italiani nynější si to tak snad přeji
— ale mně se to zdalo býti pře'dc neslušné — at nedim hůře.—

Tak ski-man v naději své, v jak“ sem se ohledem na vysoko
radostný, poetický den ten kochal, promoknut aevruh i zevnitř (neb
právě pršelo), klusal sem se sklopenou hlavou — do práce.
Poptóval sem se zde na časopis Civiltá cattolica, leč nandor

vim

ptaní nenašel sem ho.

Krom Promessi sposi sem četl „Italia percorsa e descritta“ od
Ignatia Cantúa, malý to spis, ale dle mého úsudku dobrý.
Končím, slibuje brzo vice Vám psáti a v naději Vás na jaře

chjmouti.
V“ vděčný, poslušný synovec

Fr. Tomášek.
207.

František Tomášek.
Slíbený navrat. „Božská komedie“ v divadle. Choroba Tomáše Procházky.

V Miláně 17ho února 1857.

Předrahý Strýčknl
Poslednikrate Vám snad z Milana pisu!
Byla mi dana soukromá. vědomost, že transport, s kterými do
vlasti odeslán budu, již budouci týden odjede; takovým způsobem
bych ku konci února do Kroměříže, kde se teď zaloha pluku našeho
nachazi, dojel.
Těším se z celého srdce návratu mému a použiju čas,“—iakýšmi
ieětě v Miláně trvati bude, bych ještě viděl cokoliv mi viděti bude
volno a hodno. —
Minulou neděli sem byl v divadle Ronchi, kde se provozovala
Dantova božská komedie. Krom mechanismu, který chvaliti dlužno,
nebylo to nic zvlašniho, nebot deklamace byla slabá.

V obrazích předvádí ,l'autore del meccanismo le immense e
recondite bellezze di oni si adorna l'opera delle sublime immaginazioae
di quel sommo“ a jakž takž dostojí slovu svému, a sice v třetím zpěvu
dell' Inferno „esponendo copie del quadro di Miohel' Angelo B. rappre
sentante il giudizio universale ——— ricavato dalla D. Commedis“.
Neznajícímu báseň tuto, mihnly se mi v paměti obrazy z Telemacha ,

jehož sme, již tomu dávno, v Ivančicích s 1). Ton')

překládali.

Jaký vpliv [I] tato a podobná provozování na obecenstvo, a zvláště
na mládež mají -— lépe než já posoudíte; že však takému podniku
vše chvále sluší, nikdo neodeprže.
'
Neznám jiná vlaskž města a kraje, leč zdi se mi, že L(mbardove
nýni [!] aspoň v nejednom způsobu nad jinými knjany nými horují.
— I vláda uznale sílu ducha národního lombardského, jak“ a poaledníeh
nařízení J. V. císaře vysvítá.
Oh! kdež sme my ještě sa nimi! Jak člověk při pohledu na
cizí bohatství vlastní chudobu cítí! Shohatuem-li i my? —
V posledním Vašim [!] listu mi píšete, že pater Town“) jo ohnrsv.
Lituji ze srdce může [1]tohoto ctihodného, učitele meho, meha lépe jiných
zásluhy jeho 0 vlast'a mládež naši oeeniti. Lituji, že enostnú Jeho
obětavost, nežístna [í] horlivost Jeho tak smutného konce na Blažka se
dožíti musela, & prosím Vás srdečně vši moji vděčnost a úctu Jemu
vyjádřiti, jakouž Jemu po návratu mém ústně vyjeviti pevné předse
vzetí moje. —
O jistě peněžité záležitosti Vám ničehož nemohu psatiý Nepřišla
posud odpověd ze Slavkova.
Nevím, co něhu, až se vrátím; nemaje však mnoho potřeb,
doufám si jakkoliv povšedního chlebu získati.
A s tím končím zustívaje
Vaším vděčným synovcem

Fr. Tomášek.
208 .

František Tomášek.
Přípravy na nívštěvu Bušilovu. Vojenská dovolené. Hudební produkce
o květné neděli.
Bez data, z Vídně.

.) vnosu.- _ ma....

asiFenclonlv.

Předrahý Strýčka !

Kde kdo se těšil na Vaši návštěvu k velkonoci; pravim kde
kdo a to vším právem; pani Šemberová, zdověděvši se o zámínce
Vaší, neopominula o tom kde komu vědomost dát.
Tak se stalo, že prý u 'p. Fikejsů se na návštěvu Vaši těšili, ba
že i konferenci drželi, jak by Vás skvostně uctít & přivítat; Bočkova
Zdenka prý celých čtrnáct dní studovala, všady se radila, ba i pisebně
oonsultovala nejslavnější kuchařky a cukrářky, jak Vám co nejvzác
nější, nejchutnější tort upeci. A co já vím, co se ještě mezi těmi
pauičksmi mluvilo, na čem se usnesly, ustanovily, přestaly! A ted vše
zdarma! Pomněte jenom, z čeho se budete musit zodpovídat! — Na
mne pani Šemberová, která návštěvu Vaši za jistou měla, toli doléhala,
bych Vás všemožně k tomu přiměl, na svátky do Vídně dojet, že sem
jí konečně přislíbiti musil, Vás pěkně. uctivě pozvat a o všech těch
přípravách Vám zprávu dat, což i přítomnými řádky konám. —
Minulý pátek sem byl v Kroměříži, kdež se mi prodloužení na
dovolenou dopřálo. Je mi radostí Vám zdělit, že Dr. Zelinka úplně
svému slibu dostál. Nejen že se postaral o protekci jeneralovu, dal mi
ibezplstný lístek do Hulína i nazpátek. — A paní jeho, slyševši o žá—
dosti m6, sama udělala jeneralovi návštěvu & poprosila ho, by se mne
ujal; což se i stalo a sice, jak sem již pravil, s dobrým výsledkem.
Bylo nám líto, že ste na svátky se jinak rozhodl; leč, co se do
týče koncertů, byl byste již pozdě byl dojel. Nebot na květnou neděli
byl poslední. Dávala totiž zpěvácká akademie: „Tenebrae factae sunt“
od Palestriny — Surgíte populi od Durante — pak kusy nábožen
ského obsahu od Orazia Vecchi, S. Bacha, Mozarta, Leisninga, Hindls
a Mendelssohna.
Večer pak v divadle u korutanské brány dávali „Samsona'
Hándlovo oratorium.
Nevím, co Vás zdržuje na svátky v Brně neb vůbec na Moravě,
ale jinak Vám musím dat za dobře, neb v tomto týdni by bylo, krom
kostelních slavností a hudby, málo, ba nic, co by Vás bavilo. Gallerie
jsou zamčený, divadla eo ipso — návštěvy také před svátky nesluší
— a bude-li ve svátky krásné počasí, bude hledět každý na venek.
Tak tedy na svatodnšni svátky! Těšíme se srdečně Vaší návštěvě
a přejíce Vám všsho zdraví a zdaru jsme
Vaši vděční synovci
Josef i Frant. Tomášková.

209.

František Tomášek.
Adresse bratra Josefa. Zamýšlena návštěva tohoto a Sušilova u Hor—
všthů. Tomaš Procházka.

Ve. Vídni 27ho augusta 1857.

Předtabý Strýčku!
Milý Všš list nás předvčirem došel, a jelikož Josef právě u Ba
gara meška, nemůžem Vám nic dale udat, leč že v pondělí na druhý
týden do Štěpánova jistě pojede. Tam byste mu tedy vědomost dsa
mohl, pakli zamýšlíte ho tam navštívit. (Adresse J. T. abzugeben in
der Directions-Kanzlei des Eisenhutten-Werks Stefana.) Další pak
ústně umluvíte. On, jak sem Vám psal, Horváthovi dojista slíbil na
vštěvu na vinobraní; Vy též, jak ste nam sdělil, a milé by Josefovi
bylo, kdyby ste cestu tu spolu konali.
Zpráva o Pat. Tomášovi nás k velké lítostí pohnula; nemyslili
sme zajisté, že tak ale s ním etojí; rad, ze srdce rad bych svého
učitele navštívil a co mi okolnosti a kapsa dovolí, ještě letos, snad
po prázdninách do Ivančic zajedu.
Konečně Vám přeji dobrých prazdnin [l] a zůstávám snad až na
shledanou
Vaš vděčný synovec
Fr. Tomášek.
Pakli Štěpánov mimo cesty necháte prosíme Vás, byste nám do
Vídně psal stranu návštěvy do Nitry.
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František Tomášek.
Ozdravění Sušilovo. Kuzminyho chystaný časopis.Beda Dudík o češtině?
Úmrtí synů Bilkových. Šemberův způsob šil-ití české epiey.
Bez data.

Předrahý Strýčkul'
P. P. Šembera Vám vzkazuje svou službu a těší _se Vašemu
okřútí. Ptal sem se ho na časopis, který p. Kuzmany 1)vydavati obnýšlel;
') Karel K. (1806—1866), slovenský blsník i vědecký spisovatel, zastíval napred
jednotu spisovneho jazyka, pak se přiklonil ke slovenčinš.

8“
a.byla mi odpověď, že posud p. X. se naděje nevzdal — ale dosta
tečný počet prenumersutův se nesešel. P. Šembera mi slíbil, že bude
stranu té věci jednat dle Vašeho & p. prof. Procházky přání. —
Záda! mne p. Šombera, když sem mu oznámil, že Vás Josef
v těchto dnech uavltíviti hodlá. — abych se postaral, aby Josef na
zpáteční cestě knihy : dědictví pro jeho p. Š. dcerku Zdenku vybral a
jich sebou dovezl. Prosím Vás tedy, předrahý Strýčka, mate-li Mora
vana a život J. Kapistrúna při ruce, byste jich Josefem zaslati ráčil.
P. Šembera byl velmi rozzloben na D. Dudíka — krom jiných,
ne právě ke ,cti sloužících řečí — prý se jmenovaný historiograi vy
jadřil: „Ilit dem Bohmiscben ist jetzt nichts“, ba ovšem pro takého,

der in Geschichte macht.
Zdravého sem našel p. Šemberu i s rodinou.
Leč p. Elkovi 1) ve čtyrech nedělích oba synkové zemřeli ——
velmi

ho to prý hněte; neměl než ty, chudak.
Líbil se mi trochu terroristický způsob, jakým p. Šembera odbě
ratelů našich kněh vyhledat zná.. Objednal v jednom knihkupectví
10 exemplářů Mikovcových Starožitnosti a při jedné schůzce dal si
řch od mužův jak Dr. Dvořáček atd. i s prenumeraěními lístky odebrat.
O „Elendě“ Vám budoucně více musim psati.
Zatim i s Kateřinou Vis líbám.

va

vděčný synovec
František.

na spěch
2 l 1.

František Tomuek.
Blahopřání ku jmeninam. „Moravské noviny'. Výlety slovanské mládeže.

Předtabý Strýčka!
Přijmětsž srdečně. naše přání k svátku Svému. Bůh Vám dej
zdraví, a žehnej prúcim Vašim pro blaho vlasti a národu! At pravda
zavládne v národu našem, at se otěina naše oslaví a k důstojnému mezi

mody místu dospěje. Al zkvete almě Vámi sazeně, st sejde a dozraje
v tisícem zrno, at se ujme stromek Vámi tolik pěstovaný, a amste
v mohutný strom — nůroduost našel a strom ten at jako skala stojí,
!) Petr Bílka (1820—1881), majetník vyu! vychovatelny ve Vídni.

a hrdě v razkvětu svém hlásá jméno pěstitele, jenž tolikou láskou ho
pěstoval, jméno Vaše! — Doufám, že mi brzo dopřáno bude osobně
!: Vám do' Brna zavítat, neb co sem slyšel, budu ve věcech železnice.

v Brně <mlti>

práci.

Knihy p. Raj. 1) sme obdrželi a nové budem hledět obstarat. —
Odpověď p. Šmldkovu, na koho sluší, dodáme. Novin mnoho, a přec
ničeho, co bych Vám zděliti mohl; noviny bez toho čtete, že měl
Sultan zimnici, a kde jaký výroční trh, toho se možno v Moravských
novinách dočisti. A stojí-li to zač se hádat, je-li zimnice — ne — psina
— je-li psina nemací? & následovně Sultan, ohurav? Celý svět se
o tom hádá, jeli churav čili nic, tu slavné oraoulum Brunenee se vytasl
„Sultan má psinul“ O moudrosti přemoudrál

Zdejší elov. mládež si už dvakrát vyletěla,
neb jak .tomu
jinl říkají vyšla do Vídenskéholesa. Jedni dělali výlety,
druzi
vycházky.
Pravil sem, aby dali při svou p. redaktorovi do Brna
rozhodnout, to je judex & arbiter, němnž[l] ani sám ten obluda Bonapart
ee nevyrovná.
Než dost o panu redaktorovi. O výletech Vám Kateřina bez toho
psala; já sem podilu neměl, mám práce nad míru.
Končím, a do lásky & náklonnosti Vaši se odporoučeje zůstávám
Váš vděčný synovec
.
František.
Ve Vídni 15/6 860.
212.

František Tomášek.
Změna mista. Knihy od protoiereje Rajevského pro Shěila. Mecha
nické práce Josefovy. Ministr v. Bruck.
.
Psáno na doplním papíře 40, na němž vytlačeno: Dr. Zelinka, Hot—u. Gericht:
adwokat Wien.

Předrahý Strýčka!
Píši. Vám na spěch v kanceláři jen několik řádků. Jsem již od
nějakého času pln naděje, že konečně mi místa žiouoího ve světě se
mi [tak] dostane. Umřel totiž právníkonsulent od severní dráhy — dráhy
') Bajevskěho.

to, jak Vám známo, Moravské, kdež i Josef slouží, a má se mi dostat
býti ad j unktem.
Ze velmi nedočkavě si toho přeji, u_znáte, aniž
mi třeba bude výhody Vám šířeji líčit, jakéž mi tím budou, neb aspoň
by mohly býti.
Ucházel sem se u našeho starého pána 1) o protekci, neb'jebo slovo
v tomto pádu rozhodne, a přesvědčil sem se, že mu milejší sem, než
sem se snad sám domeyšlel. Opponoval ze začátku, představuje mi, že
mohu být advokátem; co že tak zvláštního zýekám, pakli se mii místa
toho dostane ;_až pak konečně, uznav platnost důvodů mych, mne pro
pustil, sám pak zůstav, vyvolal: toho, onoho, 5 sem si jich vychoval,
kteří byli po vůli a dle přání mého, a teď i posledního z nich snad
ztratím. Věřte, bylo mi měko[l] v okamžení tom a co si na slova ta
zpomenu, pokaždé líto mi ho, _poVás a rodičecb snad největšího mého
dobrodince; neb kolikrátkoli sem ještě, a cokoli sem po něm žádal,
ničeho, tot svatá pravda, mi neodepřel.
Po několika hodinách mne opět před očima maje: jděte, pravil,
k generalnímu sekretáři a bledte si svého, já nemohu odporovat přání
Vašemu. — Suďte sám, není to příliš od muže mi teprv od dvou let
představeného? Skorem\se musím obávat, že nevděčným budu, pakli
od něhopůjdn, a pakli k tomu do opravdy přijde, bude okamžik lou
čení mého s ním věru strastný. Bůh mu nabradiž tolik dobroty! —
Že se Vám, předrabý Strýčka, knih ještě nedostalo, dílem tím
se děje, že p. Rap) právě ty, které si přejete, rozpučeny' [!] měl, dílem že
ho není vždy doma, a často návštěvy své opakovat v krátkých lhntácb
nevidí se mi z mnoha příčin za příhodné.
Byl bych tam tyto dni zašel, pro dešt mi však nevhodne bylo;
zejtra však je neděle a mám čas, zajdu tedy a požádám ho; prosím
Vás však nezazlíti na. mne, že--se Vám žádaného posud nedostalo.'
Josef pokračuje s motorem, a zkoušky posud dobře se daří. Též
jedny hodiny pro severní železnici uhotovil, které na severním nádraží
“chvály došlyJ)
.
Kateřina na oči trpí. Má nátcbu v nich a nemůže se jí sprostiti.
Z Uber ale žádné zprávy už od tří měsícův. Poslali sme Zihovy *) vá
zaného na jeho svátek 24/4, posud žádné odpovědi.
-)
a)
')
*)

0
Zelinky.
Rajevský.
Srv. str. 2881).
t. j. Blgmundovi (Horváthovi; srv. str. 2762).
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Obranu p. Šmídkovu sem dal 1 p. Šemberovi čísti; rozumí se
samo sebou, že každé slovo p. Šmídkovo podepíše. Jinakých novin
nemám.
Úmrtí neb lépe samovražda p. Brakova mnoho povyku zde na
dělala. O processu terstských kupců') nic/jistého se neví, ač musím vy
znati, že se i málo o věci ty starám.
Líbaje Vás i s Josefem a Kateřinou
jsem Váš vděčný synovec

„

Frant.

Ve Vídni 5/5 860.
,

213.

František Tomášek.
Radost z dosaženého místa. Slov. beseda a ,komik Burgerstein.

Předrabý Strýčka !
Když se člověk štastným cítí, je mu třeba přítele, komu byfse
zdělil, s kým by, abych tak řekl, přllišně břememo svého blažeaství
poděliv, sobě ulehčil.
Pracoval sem celý týden s namaháním a dnes o 9tě hodině
z kancelářu[!] jda, tolik štěstí domů nesu, že mi věra potřeba, tolik
štěstí, tolik blažícího břemena s Vámi, přemilý Strýčka, děliti. Neb,
těší se, kdo byl věrnějším a kdo je větším mým dobrodincem? Nebyl-li
ste Vy, jenž od dětinských let mých dílo bohumilé nade mnou konal?
Kdo mi byl matkou, když mi matky nebylo? Kdo mne v srdci svém
nosil, když mne svět odsoudil? O přijmětež, přemilý Strýčka, díky
mé, díky nekonečné! -—
Včera sem požádal dobrodince svého, Dra Zelinka, jemuž dnes
pro uprázdněná místo adjunkta právního konsulenta u “severní drahy
candidata vybrati bylo, by se o mne zastal; měl sem =ovšem konku
reutův, jimž i více spůsobilosti pro místo uprázdněná odepřlti nebylo;
dva doktorové práv o službu tu zároveň se mnou žádali. Nevím, co
chvalného o mně prouešeno býti mohlo, neb co se pro mně [l] říci dalo—,

aby mně přednost příslušela. Dr. Zelinka mi ovšem vysvědčení dal,
') Po vilce 1859 vyšetřovluy podvody ve vojenských dodávkách, pří čemž i mi

nistr financí v. Bruck jako podezřelý volta u svědka; poudav sa propultčnou : mi
nisterstvu : dostav ji podřezal si žíly.
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nad něž lepšího sem si přáti nemohl, představoval mi však opět, co
tím místem získám, že mohu býti advokátem, notářem atd. Vzdal se
konečně námitek svých, uznav, že, byt bych třeba časem svým k spů
sobiloati pro úřad takový dospěl, ovšem málo náděje stává místa tako
vého dočkati. Uvidíme, co se dá dělat, mi konečně řekl. Já sem na
poslední okamženl, mohu říci, žádost zadal, a dnes už, čeho sem věru
na dobro neočekával, Dr. Zelinka mi zprávu donesl, že direkce severní
železnice mne za koucipienta a provisorníbo adjunkta právního svého
konsulěnta přijala. Služba má zatím 700 zl. a na obidli [l] 150 zl. obnáší.
Těšte se tedy, přemilý Strýčka, štěstí mému, které konečně jen
Vám děkuji, a račte mi zachovati i v postavení, do kteréhož mi vstou
piti je, lásku a náklonnost svou, o' kterou srdečně Vás prosí
\

Váš štastný synovec

František.
Ve Vídni 12/5 860 v 11 hod. večer.
ps. Bez pochyby zůstanu ještě asi 1 měsíc 11Dra Zelihký, bych vše,
co mi sluší, spořádsl. Budu hledět na druhý týden v neděli neb na
svatodušui svátky do Brna k Vám zajet, slíbit však na jisto posud
nemohu. Marie psala, že jsou všecí ['] zdraví.
0 dosažení služby má nové by se i hezká humoreska psáti dala.
— O tom více ústně.
List tento od soboty v kapsi nosím; maje hlavu plnou pochy—
hování, nechtěl sem ho poslat, až budu míti „čoruo na bíloji“, čehož
se mi konečně dostalo.
Knihy bez pochyby máte; 2bý díl Besědil) nedošel a protož se
Vám nedostane.
Končím líbaje Vás

\

jsem Váš vděčný synovec

Frant. Tomášek.
-17/6 860.

.

Před včírem sme byli na besedě; tentokráte i Josef. — Nedá se
upříti, že tato beseda, ovšem nad ty, jež ve zvyk vešly, vynikala —
tak obecenstvem jakož i umělci a pořádkem a slušnosti ; pan Burger.
stein však — podnikatel — opět dokázal, že jen sprostácké rýmy umí
psat — špacírem íacírem atd. —
.) Psáno azbukou.
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Kateřina Tomáškova.
Vyjížďka z Blanska do aloupských jeskyní a k Macoěe.

5/9 1860 z BlansksJ)
Předrahý pane Strýčku!
Přijmitež vroucné diky za zaslané listy; nevím, jak zasluhují tak
mnoha pozornosti — bolelo mne to i velice, že ste u mne omlouval
se a nečetl list na mne psaný od sestry a ěvakra, nyní ho chci při
kládati a vidím k nemalé mrzutosti, že sem ho předce zapomn'ěla'
v Frustthalu u Milinky, neb včera sem zase došla k Tonynce do
Blanska. Do Frustthalu jest skoro hodina cesty. Marie lituje, že ne
dojede nikdo od nás, i Horvath i Ziha prý plakal, jak mu maminka
zdělila zpravu tou[l]. Zkrae pana Kremsra si nedělejte žadné myšlení,
že by ste ho byl urazil; on spíchal, neb na ulici čekal na ně
nějaký p. Sasavskýf V neděli sem byla ve Sloupě, však jen na po
žehuání v kostele a právě pan pater Prochazka odbýval ho, poznala
sem jej hned. Na třech kočárech nás tam odtud jelo, přítelkyně od
p. Kremarově z Brna, její strýček a dcerka, pak Ingenierka z Rajcu,
velmi mila to češka, rozena z Příbramu a my ostatní všichni. Den
byl krasný, přijede blíž Sloupa, k pověstné propasti, slezli sme s vozu
a rozložili se na trávníku, pojedli něco, an sme si sebou jídlo 'vezli,
a šli pak po odpočinku do jamy či jaký to název má. Překvapilo mne
náramně, co oči mé viděly — chodeb toli — a tak ozdobené, jak by
ruka lidska byla utvořila je, vše klenuté a co nejpodivnější, že ve
dvou chodbách v podlaze nachazí se trámy, jakoby spojovaly dvě zdě
dohromady, od nejstarších dob prý nikdo se upamatovat nedovede, že
by trámy tam se byly kladly.

Voda kape se stěn—,nedá. a tvoří se

z ní kamen, podoben kristalu. Dojda k propasti, pustili tam naši vo
diči kamene —_ozvěna byla skoro strašná, kterou činily kamene po
zdi dolů letící; až pak za dlouhou chvíli bylo slyšetiipad kamena do
vody, které. prý dolu vždy se drží a jak mnozí z našich průvodčích
jiat'ili, i rybník a mnoha ryby se tam nachazí. Pravilo se nám, že
kdyby sme chtěli věe prochodit, 8 hodin by k tomu třeba bylo. Mokro
tam bylo velké, & podivné, že sem elinovita, místama voda na vrchu
stala. Též nam místo ukázáno bylo, kde před nedlouhým časem kosti
*) Napsáno od Sulila tužkou.
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snad ještě z předpotopního zvířete vykopané byly. Vyjda ven sme pose
děli jeětě a nastoupili cestu zpáteční přes Jedovnice a Lažánky.
Ve čtvrtek minuty týden 'sme šly my tři paničky či ženské
k Macoše. Jda okolo výtoku Punkvy, blíže Macochy již, zastavivše
tam, zočila sem na první pohled jména mladého Šembery a. Kubíčka,
kteří 8 dní před námi zde byli, i u Macochy sme je nalezli, jakož též
ostatních známých. Hrůza obejde jednoho při pohledu do hlouby té,
kteráž 88 sáhů'obnáší, chvojí a kamene sme dolů házeli, a ozvěna
mezi skalami byla podivná. Jaké všeliké divy chová příroda zde na
Moravě v sobě, málo však má obdivatelů; málo se oceňuje, mnoho
i našinců raděj do ciziny putují, tam citem a divením rozplývají nad
cizí vuadou, nad cizí krásou.
Pán Franta 1)tedy laskavě dovoliti ráčil delsi pobyt na venkově —
- použím ho však až do pondělka; do Rousínova se podívat obci a
musím, též bych již ráda zašla i do těch Mouchnic budeli možné, a
pak s příma do Vídně.

_

Slečně Tonynce psát budu, přiložím list hned k Vašemu, jak ste
mi dovolili ráčil, &.prosím, kdyby ho tá[!] pajmama doručila.
Frantovi zítra neb možná ještě dnes psáti budu. U paní Gross
manky jest výborná koupel sýrková[!], može si spravit jak teplou chce,
kdyby sme ji ve Vídni měli, tot by byla zpráva!
Odepsal snad již po druhé František náš, nepíše nějaké noviny?
Mně již trošku smutno po bratrech, co ten zvyk činíí —
Nyní končím, nemaje zajímavého co psát a také papír nestačí“již.
Líhajíc Vám,“ předrahý pane Strýčka, ruce

jsem vděčná netera
Kateřina.

Poručení od paní Kremsrové, p. Grossmanky a pánů jejich.
Pečetím v zámku Blansku list a náhodou pečatko též S., an sme
a paní Šmídové.
215.

Kateřina Tomášková.
O své návštěvě u Sušila v Brně a u příbuzných v Pouzdřanecb.
') bratr.

Sll
Ve Vídni 27tého září 860.

Předrahý pane Strýčka!
Nejsrdečnější a nejhlubší díky Vám vzdávám za dobrodiní a lásku,
kterou ste mi proukázati ráčil při pobytí mém v Brně. Bůh dobrotivý
Vám vše stojnásobně[!] nahraď a uděl, co si sám přejete. Byly to pro
mne hodiny slasti a blaha plné, ježto stráviti o blíž [!] Vás mi Bůh do
příti ráčil. — Nemohu popsati city, které se mne zmocňují při úpo
mince na Vás! city to nejhlubší vděčně lásky, které'chová dítě věrné
]: rodičům svým. Ol přijmitež ji tedy, tou upřímnou lásku, neb ne
moba prozatím jiným odměniti se, Bůh milý 'zachov'ejž Vás ve zdraví!
Jak mi se zaryli hluboko v srdce Vaše slova, plná dobrotivosti, laska
vosti. jahéž matka k dítkám mluvívá, tou símou mírou slova vážná,
napomínání, jakéž moudrý otec dává dětem svým, jichž miluje. Bůh
všemohoucí nám vše nahrazuje Vaší láskou, čehož sme ztrátou předrahě
maminky pozbyli. Díky Jemu a Vám za vše.
Ve středu večer o půl Smě sem šťastně domů dojela, pán Franta
za stolem sedě četl, Josef na procházku zašel, po chvíli došel. Jsem
ráda, že zase domácnost sem převzíti mohla, an mi[!] již zapotřeby bylo
doma. Zdraví chvála Bohu oba bratří jsou. V Pouzramech 1) sem se
stavila a chci Vám popsati, čehož si přejete věděti. O sedmé hodině
ve středu ráno dojeda na nádraží Bránovské *), zeptala sem se o cestu
ku mlýnu Pouzramskěmu a zaměřila přímo k němu. Zaklepu na
dvéře, slyším silným hlasem: dál! vejdu a tu právě všichni ti snídaní
za stolem seděli.' Pán Rajmund vyskočil a pln radostí vykřikl: Tetinka
Tomáškova z Vídněl Stará Tetička, ubohá, hned se dala do pláče, že
prý si vždy přála vidět děti po milované sestřenici své Pepince, že
aspoň vidí nejmladší z nich. Srdečně mne uvítali, i host, kterého tam
mají, paní Švalbovou, sestra neb švakrová Rajmundovy maminky, jest
tam již po několika neděl. Hned se mi sloužilo s kávou a—otázek Bůh
ví jakých dávalo, před vším pak, proč Vy, předrahý pane Strýčka, je
nenavštivíte? Pravila sem, že mnoho zaměstnání máte, zvláštně letos
ani nikam nejedete, tetička však neustále opakovala, jak ji to bolí, že
tam nejdete. Jiných podobných věcí nechám, bych tím spíše na
Rajmunda přišla. Co sám za několik hodin ztrávených tam zpozorovati
mohla, myslím, že Rajmund tím jest, co všemožně se namáhá osvěd
čiti, totiž vlastencem hodným; a vše to jest k poděkování naší milé
.) Pouzdhnech (Pausram).
') Vranovice (Branowiz).
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Praze. Nedonfám sice, že spíše bez všeho citu pro národnost byl, ale
Vídeň, Vídeň! mu byla na zkázul Ubytován byv \: německé baronky,
která, jak jsem slyšela, pánu studentovi se kořila — pak obcování
s německými studentami, návštěvy u rodin takových, vyhýbání se nás,
an sme mu do svědomí mluvili, ještě cit onen více uspávalo; v Praze vše
naopak.—“roažala oheň lásky k vlasti, doufám, trvanlivé; což upřímně
přeju. Nikdy sem neslyšela od něho slovo o literatuře české, tentokráte
ale hned věděl, co nového vyšlo, podal mi vše k prohlédnutí, co
sobě koupil za peníze, jež od otce pro vyražení dostal; též mnoho
časopisů, i beletrystyckých. Po přečtení je rozdává mezi náš slovácký
lid, o čemž sem se sama přesvědčila. u jednoho melce, jemuž též

mladý

pán,

tak ho “nazývají, daroval noviny. Též mi naapamět

něco z Vašich „Růže a trní“, Kollárové „Slávy dcery“ povídal, jakož
překlad : uherského „Sczozát“_do slovenského velmi hlubokým citem
a nadšením přednášel. Čajkovského „Poklad královský“ mně daroval,
i mně ho četl — radostí mi srdce zaplesalo a já v duchu přála i jemu
domlouvala, by skutečně tím zůstal, co sem s radostí na něm seznala.
Chyba však, že si nerozumijou otec se synem, k tomu otec slabý nezná
iponovat [l] jedináčkovi. — Sotvá to kdy jinak bude, neb Rajmund již
příliš dospel. Slepou láskou učinil ho rozmazánkem otec a tetinky. Při
tom jest prchlý, živý, i hned rozčilený, možná i jak otec praví, ne
rosvážlivý, kárání ale nevčas, jak sem to pozorovala, ho ještě horším
učiní. Toli můj slabý rozum usoudit dovedl._Raj. na druhý týden snad
se odebere do Čech opět, zastaví se n'Vás, pak posoudlte Vy, předrabý
pane Strýčku, zdaliž sem uhodla. Bratři Vás srdečně pozdravují a ruce
líbají, já to samé činím a připojuji přání, by ste se adráv :: Prahy
vrátil.

A

Vaše vděčná netera
Kateřina.
Nestačil mi již papír, bych více psala, též splchám zkrze poštu,
by list včas odešel. Povětří jest špatné, vítr. náramný.

216.
František Tomášek.
0—chystaném příchodu Sušilově (na Bachovy Pašije).

Předrahý Strýčka l
Hodlal sem, jak sem Vám přislíbil, dnes do Brna zajet, bych
Vás do Vídně na návštěvu, kterou ste nám poněkud přislíbil — do
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provodil. Byl sem však tento týden v Opavě a Přerově a tím sem na
dobro ztratil 3 noci a dva dni; — studování ni se, abych tak řekl,
co den množí, pročež mne mějte už, prosím Vás, za omluvena — neb
nemám věru času, bych na nejisto (totiž jestli by se mi dostalo sepa
rátníbo coupé ve voze - —neb ne — bych mohl cestou studovat), zas
celý den nasadíti mohl. Dnes Vám po poště cedulky na cestu do
Vídně i odsud do Brna — rekom'andovaným psaním zaslu — numero
vanó místo do Bachových pašií též už mám — a jistě Vás v pondělí
večer očekávat budu; pojedu do Gan-erudorfu Vás vyhlídat a odtud
Vás do Vídně doprovodím. Věřte, že mi srdečně líto je, že Vás celou
cestou doprovoditi nemohu; ve věední den mi, jak Vám známo, třeba
do kanceláře — musím více pracovat, nežby můj díl p_ospravedlivu
byl —- leč o tom víc ústně.

.

V pondělí 14ho tedy můj list rekomandovaný Vám dojde;
zatím srdečně Vás líbaje
'

—

jsem Váš vděčný synovec

František.
Ve Vídni 13ho dubna 1862.

217.

Jan Krbec (1791—1857), zpovědník u sv. Víta v Praze, Sušilovi.
Žádá o pomoc při sestavování kancionálu a pro nové vydání Písma.
Změkčovacím znaménkem (u c, e atd. = &, ě) jest ve věech K-ých dopisech oby
čejně tečka misto kličky. Co do pravopisu dosti casto chybí tyto a jiné diakritické
značky, na př. čárka nad i, nikoli však důsledně.

Veledůstojný Pane Professor.
Luskavý Pane Vlastenče.
Přicházím — jak jsem již v Blahověstn opověděl — s upřímnou
prosbou, abyste ráčili při vydávání kancionálu laskavě pomocen býti.
Jestit k tomu právě Vaší pomoci velice potřebí; nejprve pro obsáhlou
známost té věci, tak že není, kdoby tomu oukolu tak všestranně dostál,
jako Vaěnost; mimo to nastala mně nová, nepředvídaná práce, ješto
mám opět na novém vydání Písma sv. pracovati, což ovšem všecka
mon sílu i pozornost zajme, tak že mi nebude možno cos jiného pod
nikati; posléze jest má žádost, abychom ve všech literárních věcech
s bratry Moravany společně působili, alespoň ve věcech církevních.
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Neračtež tedy přichylnou prosbou' mou pohrdnouti; kterážto v násle
dujícím záleží:
a) Abyste ráčili kancional od r. 1764, jejž co základ vzíti míníme,
přehlédnouti a zejmena udati, které pisně by měly vypuštěny býti;
b) které by se měly opraviti;
.o) které by měly odjinud — starší a novější přijaty býti;
d) jaký pořádek kaucionalu mělby se zachovati.
e) P0sléze, poněvadž název „Zpěvník' nevyznačuje příhodně
sbírků písní, nýbrž jiného kořene jest, a některým se zdá býti název
„Písenník“ přihoduější i správnější — co ráčíte sám o tom mysliti.
Snadby' bylo příhodno ty věci znenáhla v Blahověstu aneb jiném
časopisu v známost uvésti? Než račte činiti dle své libosti. Zdejší
přátelé, zlašt[!] Votýpka a Marek hodlají též pro kancional sbírati a ne
opominu zaslané sbírky jakékoli časem Vašnosti cestou knihkupeckou
sděliti.
Co ráčíte říkati naší biblí, že se na 5000 exemplářů skoro již
odbylo, a veliký díl na Moravu.
Míním teď znova všecko přehlednouti. Prosim, abyste mne ráčili
na to neb ono, dle své známosti těch věcí, pozorna učiniti; neb po
něvadž jsem ke všemu sám byl i jsem posud, a síla i pamět mne
opouští, třeba mi velice přátelské rady i pomoci.
Vydání má býti latinkou, garmontem; a tisk bez rozděleni veršů *)
toliko s poznamenáním jich po straně, aby se ušetřilo místa, poněvadž
největší vydání dělá teď papír. Ten samotný dělá teď na arch 63 fl.,
ješto prve jeden arch se vším všude přišel jen na 55 B. Odtud také
láce té biblí. Nyní bude muset býti dražší, ačbych nerad — o mnoho.
Začne se tisk nepochybně s N. Zák., to jest Váš školní předmět:
pročež doufám jistého přispění dojíti.
My se zde velice radujeme z každého pokroku, kterýž se na Mo
ravě ve věcech vlasti, at jest to stránky literární, církevní, aneb jakékoli
<děje>. Oučinlivost katolické jednoty nás skutečně překvapila. Zde,
nás moři strana odporná — německá; sami ničeho nedělají, a nám —
překážejí.
Musím ještě připomenouti, abyste si ráčili mého pojednání o řeckém
Aoristu povšimnouti v „Časopisu (páně Jungmannově) ]: prospěchu času
přiměřených oprav na Gymnasiích“ r. 1850, str. 237 umístěného. Dle
toho byloby třeba i v textu N. Z. leccos opraviti; k. p. Mat. 1, 25
') leč v Žalmích a příslovích td., kde se podržeti'musejí.
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„nepoznával“ místo „nepoznal“, což _pak již iv latinském (cognoscebat)
dobře vyznačeno jest.
Račte se míti dobře, všecky známé vlastence pozdravovati a ne
odepříti žádosti
upřímného spoluvlaatence

J. Krbce.
8/11 51.
218.

Krbec Sušilovi.
Daruje své spisky Dědictví C. M. Kancionúl. Bible. Časopis kato
lického duchovenstva, nedostatek pracovního dorostu.

Velebný pane professor.
Jsa nemálo churav, odpovídám trochu zdlouhavěji na předešlé
dva dopisy v jednom.
Předně týkaje se Dědictví sv. Cyrilla a Methoděje, račte dobro
tivě jako předseda za mne oustně tu věc poříditi, žehych rád toho
nechal při tom, jak jsem panu Bílému psal a určii: Já davam ty do
knihkupectví Nitsche etc france porto odeslané knihy darem Dědictví
sv. Cyr. a M. beze všeho ohledu a výminění, tak že může Dědictví
s nimi naložiti zcela dle libosti. Toliko bylo připomenuto, kdyby snad
bratří Slováci cos podobného založiti obmýšleli a zakládali, aby se jim
k témuž cíli a týmž způsobem to 3tí sto „O bezženství“ vydalo.
Ceny byly zde:
O bezženstvi 40 kr.
Zelinař 10 kr.

Pořádek 6 kr.
,
S tím se tedy lasce bratrské oudů sv. C. a M., poroučím.
Druhé, týkaje se kancionalu, jest u nas stav obležení, a protož
nelze se'schézeti a spolky tvořiti. Pracujem tedy každý pro sebe a
kde třeba si dopisujem. A tak jsem to i myslil u- Vašnosti. Račte jen
ové mínění o tom dále v Blahovéstu uveřejňovati. Ze nikdo neodpo
vida, ukazuje srosuméuí. V\otýpka pracuje; Marek (Jan z Hvězdy)
pracuje a tak to přec k něčemu se schyluje. Ze jsem tehda nejmenoval
jich více, a zvláště našeho Vinařického, byla příčina, že jsem jen na ty se

818

chtěl odvolati, kteří mi byli jisti_ a již sami se k práci přihlásili,
jakož nedávno Marek. Vinařický byl jinými věcmi zanešen, a teprve
ho, an se sám nehlásí, pozvu.

Posléze týkaje se nového vydání bible, nechal se text Procházkův1);'
neb vtom chvatu sotva jsem mohl některá poznameuáuí stlouci, an se
tisklo a _dělalo; ano zde onde se ustoupilo i nazpět. Nemělt jsem, kdobý
byl pomohl: ale bylo zaváží[l] na nohách dosti, že nebylo lze ku předu,
ovšem pak k zadu. Těžko v takových věcech s lidmi jeduati, o kterých
se musí říci, že sami nevědí, co chtějí. Allioli 7)má uznání papežské, a
přec se jim nikdež nelíbí a jest i — hereticusýNež o tom dosti.
Nyní teprva procházím text, počínaje od Nov. Z. od Matouše.

Lístek zap uzení

se podrželo, že ani Jungmann nic lepšího nemá;

a také to slovo tehdejšímu stavu ženy velmi příhodné jest; jako as,
když u nás se říká: „Vyhnal ženu.“ „Rozvodní“ jest aequivocum,
tedy „lístek rozvedení“ mohlo by ostáti. Jan 5, 46 může se dv pouhým
ť vyznačiti: věřilit byste. Slovem, byloby mnoho, mnoho co Opravovati:
ale jediný člověk, bez příte'le, kterýžby připomenul, poradil; slabe oči,
stará hlava, k tomu churavost, jakt jest to těžká práce. Jak pak
bychom Mat. 5, 22 snesitedlně dali? Zde se šlo i nazpět, také _pro
návyk lidu; a také od Vulgaty nelze upustili, jako tam škoda statura.
Račtež si mého pojednání o Aoristu povšímuoutí.
S naším Časopisem, nevím, jak 'to půjde. U nás jest všecko pode .
vším míru sklesle; a k tomu nesmírná neouroda — mý staří klesáme
do stavu nečinnosti a nových sil se nepřirozuje. Což tedy? Zet ty[!]
Pánové nevěřili a ničehož. k rozmnožení české církevní literatury a
literatorů nepřičinili, spíše zabíjeli, rušili. Posledním ruchem se trochu
hnuli: ale nyní zas mohou — chrápati a na svém jediném koníku,
jako jest berka německá, klusati. Z Brna se žádá o 300 exempl
bible, ale přišlo se pozdě, jižt není k dostání, leč pojedinó vázané
exempláře;
Račte se míti dobře! a přece ještě jednou na to pomysliti, ne
byloliby možno starý kancionál projíti a které písně by se nehodili [']
— poznamenati. Zůstávám s oehotuostí
k službám

Jan Krbec
18/11 51.
') Frantilka Faustin. P. (1786).
') Německý překlad Písma.
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219.

Krbec Sušilovi.
Překlad Písma. Kancionál. Jméno Method.
Tento list až na některá slova psán ivabaehem.

Velectěný pane professor:
Povetávaje ze své nemoci, jenž mne téměř po 6 týhodnů v po
koji i posteli držela — byl to následek vychlazení, Grippa — cbápám
se péra, abych slibu svému dostála na Vaěnostino poslední (27. _lietop.)
olpověděl. Bylit[!] mi ty řádky velmi milé i vzácné pro poznamenání
těch míst Písma sv. z Mikulovského rukopisu. I poznamenal sem si je
obzvláštně rudkou, maje oumysl vzíti na už při nastávající opravě, pokud
jen možno bedlivý ohled. I zdajít se mi některé _velmi příhodné i treíl'ne
a spolu pravé. K. p. Sk. 16, 13 jest modlitebnioe dle řeckého
(npogeuxn), jenž znamená modlitbu i místo k modlení, jediné pravé.
Ale že Latiník překládá oratio, odtud i našinci vlickni, pokud dle
něho překládali, mají „kdež se zdálo býti modlení“ a podobně. I sami
Bratří kladou „kdež býval obyčej modliti se“. Ač starší Severínka (1529)
a snad i jiné staré vhodněji překládá : kdež se nám zdálo býti „mís to“
— příhodné k — mluvení, což poslední zas chybné jest a vzato_dvoj
smyslné oratio místo modlitby za mluvu. Tu se tedy nedostávalo zná
mosti břeckého jazyka; Ale že i Bratří méně smysl věci pochopili, ') může
býti divno tomu, kdo neví, že se i oni staršími překlady, dle latinského
utvořenými, řídili a je zde onde i proti hřeekému ponechali. Ze cyril.
dobře položil modlitebnica, není divu, neb on překládal dle hřeckébo.

Ale Alliolimu právě to naši přilisn
í ci (ultra's) vyčítají, že podob
ným způsobem od vulgaty odstupoval; měl prý se,alova držeti a pokud
třeba dole vyložiti? Já zas mu vyčítám, že nestejně si počínal; tu si
povolil, tam zas těsně slova se držel. I přál bych, aby byl toho uvol
něuí 17stejně míře všudež užíval, totiž kde vulgata — n'e jiné čtení, ale
patrný omyl, nesmysl má. K tomuto počítám já Mat. 6, 27 žn! tňv
';;thíav[l] — ad staturam suam cubitum unum. Spojení slov a oumysl
mluvícího patrně ukazují, že škoda:[l]. ač jinde taky statutem, seu long—iš

tudinem corporis, na tomto místě však dlouhost života či veku
znamenati musí. Neb Pán chce říci, že nelze člověku vším svým pe

čováním toho nejmenšího

způsobiti; tedy týkaie se vzrůstu či

*) přeloživře: skdež býval obyčej modliti sec.
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postavy, byloby dost pídě, palce přidati, což teprv celý loket; i kdož

jest hned 0 loket

větší? Ale' 1 namítá se: což se měřídýlka živobytí

na lokte? Zajistél Tak aspoň měří (cum grano salis) prostý rozum
i prostomluva. Známét jest naše starověké přísloví: Sv. Lucie (padalo
dle času as na 25. prosince před opravením kalendáře) noci upije; na
nový rok den delší — o slepičí krok; na tři krále o krok dále. Neá
jedná se tu o míru délky místa či prostory jednoho kroku, a tam
jednoho lokte, nýbrž o dýlku času, coby udělal krok a — naměřil.
loket. Pozoru hodno jest, že to hřecké ěhxía [!] ukazuje na naše „veliký,
velikost“, jehož ilmy v obojím, i o postavě a délce prostory i o dýlce
času a věku užíváme. — Týkaje se historie českého biblictví, činím
pozorna na knížku „Bibliotéka českých biblí od 13. věku až do 1820“
od Frant. Novotného z Luže. Dle domněui našich literatů — Palackého
a jiných — měl i Hus veliký podíl na redakcí bible svého času, jakž
potom vytištěna byla; než třeba prý to ještě více osvětliti. Takby nám
tento nešťastný muž v literatuře více byl prospěl než víme aneb jen
myslíme.
Moje pojednání o aoristu indikat. račte již míti. V budoucím se
šitku našeho Casopisul) (v únoru) bude otom obšírnšji jednáno; račtež
mi i své mínění o tom projeviti. Myslím, že bude tím naší věci dobře
poslouženo, avšak i naší cti, jelikož tu dosaváde Němci v tmě makají,
kdež my plného světla požíváme. Zajisté náš ohlas k tomu přičiní, že
i taky naši sousedé svůj omyl či raději zmatek naznají.
Začínám již nové vydání bible opravováním předešlého a sice 5 N o

vým Zákonem.

Račtežtedy býti tak laskav a projíti z nenáhla Nový

Zákon a zaznamenati mi místa, kde by dle Vašeho mínění bylo co opraviti.
Neb, chvála Bohu, dobré vůle mám dosti, i trochu známosti věcí, kteréž
sem předešlým vydáním nabyl a dále ji rozmnožil i posud zdokonalil:
a však, jak jsem již dříve pověděl, potřebí mi přátelského připamatování,
ježto má stará, šedivá hlava již velmi zapomětlivá jest, a slabé, zmo
žené oči těž snadno přehlédají a nedopatřují. Obětujtež některou
prázdnou chvílku té dobré věci. Rád bych, abychom měli teď doko
nalejší opravu textu: a jak mnoho tu opravovati jest, vidno již z těch

několika řádek, co o té věci mluvíme. Jindy povím o svém plánu, jak
opravovati míním.
Týkaje se „Kancionálu“ , sdělil sem Vašnostino mínění o sjezdu
k poradě v tu věc některým přátelům, a každý ještě se mnou se
') katol. duchovenstva.
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srovnává., že to neprůvodno i méně k věci samé příhodno jest. Protož
račtež se s námi na tom dobrotivě sněsti, abyste přijmul kus práce, bez
ohledu na jiné, kteříž snad tutéž částku před sebou mají. Potom se
práce srovnají a jedna z druhé doplní. Tak bych tedy žádal, abyste

vzal na sebe Písně ran ní a ve če rn í. Poznamenejte, které vyne
chati a které skrátiti (k. př. Jak překrásně slunečko vychází — totiž
dle mého zdání), a kterých a jak třeba opraviti; i opravte hned, co a jak
myslíte. Máteli co jiného, nového neb starého, svého neb cizího — při
dejte. Přikládám odpis písně německé, podobně naší: Jak překrásně
slunečko etc. Přikládám taky: Příspěvek k lepšímu poznání slovan
ského' slovesa etc.
Mějte se dobře, milý Pane, Bůh Vás i nás silnil Pokroky v Brně
a na Moravě zajímají naši pozornost a snad i probudí ospalost a roz
jaří činnost. Dejž Bůh, my jsme velice ochablí. Co učiní Dědictví
sv. C. a M., bude i mně vhod, i přičiním se dále, pokud

síla stačí-,—

tomu ústavu prospěti. Ale proč říkáte: Methods? Nejmenovalt se
Methodus, nýbrž Methodius, tedy Method dě, jak Anton Autoně. Starší
psali Methoděj, lépe Methodii, jakby Rus řekl a psal. Poněvadž. to
jméno teď právě v lid se uvádí místo „Strachoty“, třeba mu je právě
podati. Zůstávám s náležitou šetrností i ochotností Vašnostin
J. Krbec.
27/12 51.
220.

Krbec Sušilovi.
Kancionál (účast Pickova a Vinařického). Bible.

Velevážený Pane Professor!
Odešlu s těmito řádky otisk z našeho Časopisu: o Aoristu, po
dobný onomu v časopisu gymnasialním 1) otištěnému. Dávám při tom
věděti, že opravu písní večerních přijal pan Picek *), kteréž mu jako ne
theologovi budou- snažší: rsčtež tedy dobrotivě pracovati na ranních,
a možná-li k tomu přijmouti Adventní a Vánoční? My zde opravujeme
takto: děláme poznamenání na zvláštní papír, cityiíce píseň, verš neb slovo,
') Srv. str. 314.
') Básník Václav Jaromír P. (1812—1869).
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které se opravuje. A posléze teprv se to vtahne do nějakého k tomu
cili odhodlaného tištěného exempláře. Panu Vinařickému jsem psal;
ale on jest zaměstnán převelmi jinými pracemi, — t. pro ministerium
cultus —; nicméně praví, žeby přeložil hymny nerýmované, pak-li již
Vami přeloženy nejsou.
Byloby třeba, abychom, týkaje se opravy bible, dále o tom mlu—
vili. Přikládám tentokrétei vzor, jakbychom rádi nové vydání nstrojili,
totiž poznamenáním veršů na straně, a nepřetrhov'éním kapitol na verše;
k tomu literou latinskou, jak na vzorku viděti.
Račtež se dobře míti. Přeju dobrého zdraví, i štastného zdaru
v pracech Vašich.
Vaší Velebnosti k službám
Jan Ev. Krbec.
1/3 62.
221.

Krbec Sušilovi.
Bible. Kancional. Stížnost Slováků.

Venerabilis Domino.
Nechci opominonti příležitosti. které. se mi podává milou přítom
nostl p. Bílého, k odpovědi na poslední řádky 31/12 51. A tedy hned
do věci samé, totiž týkaje se Písma. I já. uznávám, že nemožno všudež
dostihnouti každý ostín řeckého textu, ale mním, že dosti na tom,
když se to u větším díle a v hlavních věcech stati může. Tak, kn př.

řecký optativ a conjunctiv všudežvyznačiti, jest zlastě[l] nam Čechům,
a Slovanům vůbec, těžko i nemožno. Někde také braní zláštnost našeho
jazyka za Řekem do slova jíti. K. p. Jdi, nechoď, kdežto Řek ma oba
aoristy. „Uzdravoval je“ říka Cech, ač má. Řek aorist, protože tu více
činů po sobě konaných se představuje. t. d. Protož kde nelze dosti
hnonti, přihlížujme se pokud stačíme. Mat. 3, 10. ěxxómstat není
enallage, jakž Vulg. má., a dle soudu nejnovějších, ani příslovně poví—
déno, nýbrž, potažmo na předešlé Iďtat řečeno (oův), co se již vyplňo—
vati počínalo, totiž vyměšování nehodných království Messiašova, pročež
lépe jak díte, vytína se. Act. 26, 3l, npácoe'.. V naší stojí nečinil, po
něvadž Vulg. má. fecit, potahujíc ta slova na jediný skutek Pavlův

v chrámě, ješte dle Řeck. se praví, že Pavel vůbec vším svým ka
zaním, usilovanlm nic zlého nečiní, jakoby: „co dělá., není nic zlého“.

A protož tak mají Bratří, překládajíc [!] dle ř.

Jan 1, 45 jest arci v řeckém napsal,
ale Cech snad jen
proto položil „psal“, poněvadž napsal
žádá, aby spolu přiloženo
bylo, co napsal,
ješto se zde jen o napsání mluví, tedy museli
položiti psal. Kdyby stálo „psal, že přijde“, nemohloby[l] se to
omluviti, a museloby ae změniti v napsal. Podobně kdyby se jiného
slova užilo, k. p. dal či vydal svědectví, aneb „pověděl, předpověděl,
zmínil se o něm“. Tak tedy, míním, musíme i na “zvláštnostsvého jazyka
ohled bráti. Chtěl jsem dále i optativ a. conjunctiv ř. proitudovati a
s naším způsobem mluvení porovnati, ale nevím, kda k tomu přijdu,
jsa velmi churavý a ktomu jinými věcmi zaneiený. A právě, an toto
píšu, napadá mi, že i nám také třeba ještě rozdíl ustanoviti mezi k., p.
jsem zunešen a jsem zaneěený, kterýž já velmi cítím, ale někteří zna
menití našincl nechtějí leč ono „zanešen“ trpěti. Act. 9, 13 nečtu

áxňxoa, nýbrž ňmuoa v novějších, jen recept má áxnxoa. Slyšel
aem[tak] vyslovuje ouplně ');-moou,poněvadž slyším jest ukončené
a tím více slyšel- jsem; áx'íptoa (perf. att.)\vyznaěuje více, totiž jako
mám slyšena, či ze slyšení.
Joan. eůpňxapev (1, lJib) myslím,
že nelze lépe vyznačiti než: nalezli- jsme, aoristem, poněvadž perl.
sůpňxapev znamená určitěji jako: „Máme nalezeného, máme bo“,
kamž se arci pustiti nemůžeme.

Act 9, 13 ŠTCOÍ'QGG,
myslím,

že třeba

říci učinil, poněvadž je to aorist a vztahuje se na jisté činy Pavlovy
&o ta d proti křestanům spacliané ['] A. 4, 13 ěteyivoszóv[!] jest, mním,
dobře a živě vysloveno jako ěfřaópašov; divili se — jeden přes dru
hého, a tak i ěneyívooxov, poznávali je jednoho i druhého i jeden
po druhém, t. přicházeli k poznání, rozpomínali se, pamatovali se na
ně, znenáhla je poznali (nach u. nach): nicméně musíme i můžeme
dobře při poznali zůstati, ješto je výsledek poznání. Ac. 16, 22 zdá
mi se ěxělsuov s naším kázali podobný míti význam, více ukončený,
tak jako sínov (imperf.) řekl. Dí i náš lid: Co říkal, kdež my díme
„co řekl“. Záleží na tom, jak posluchač neb bledič, (jako tamto
u ěxěleuov Lukii), věc šířeji neb oužeii, a více méně ukončeněji si
myslí, jakoby: když je svlekli, dávali rozkaz k bičování. Jan 5,
45 'iýatíxare, myslím, že jest vrubně dáno „naději máte“, poněvadž to
perf., jakoby: „naději jste složili, složenou máte“; položili taky dobře,
ale, propter perf., jest ono ouplněji vyznačeno. Jo 20, 29 nenícteuxag
máš uvěřeno, víru, tedy nejinak, než věříš. To zajisté zapomněl jsem
ve svém pojednání podotkn'outi, že perfectuni také přítomným časem
vyznačovati se může i musí, ač to z celka samo se rozumí, jelikož
22
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udano, že perf. znamena něco do nynějška trvale ukončeného.
Praesens narrat. již latinař velmi zhusta vyložil perfectem či
aoristem (k. |). Matt. IV.), tím více my Slované, ješto nám jen u příliš
živém a blízkého, téměř přítomného skutku vypravování toho času
užití přáno, nepak o tak vzdálených věcech, jako jsou děje
biblické, jež překládajíce lidu k srozumění a naučení podáváme. Jinak
by bylo představování na theatru. Ze při vypravování místo praee.
užíváno u nas futuri (exacti) k. p. potom „najde“ místo nachazí neb
našel (Joan 1, 46), jest znamo, Ac. 10, 11 myslím, že třeba podržeti
„viděl“ neb říci „v tom vidí“ místo „i vidí“; neb u nás se vůbec po
vídá. aoristem neb infperf. a jen dramaticky se představuje živě pří
tomným časem, co minulo. Podobně činí latiník. Myslím tedy vůbec,
že nám na býti pravidlem, překládati dle řeckého (neb dle vulg.)
věrně do slova, a jen kde toho náš jazyk žádá., aneb kde nedostačuje
—' třeba tuto alespoň dle možnosti se přibližovati a tamto dovoleno
se uchýliti, by se i našemu jazyku dosti učinilo. Činím taky pozorna,
že naše české výklady proto tak neb jinak, rozdílně od čtení ř. po
loženo mají, poněvadž se přísně Vulgaty drželi, v čemž ani my ne
máme svobodno co měniti, leč jen v poznamenaní opraviti. Odtud tedy

někdy -

i nesmysly, kterýchž nikoli vykladačům, nýbrž čtení'autho

risované Vulgaty připočísti třeba. Z kratka připomínám, že jak jsem
nahlédl do všech našich biblí, ve všechtvydaních, od nejprvnější až

do nejposlednější(Prach), jest toliko jeden

překlad do slova; toliko

že' se postupem času zde onde slovem hnulo, buď k lepšímu vyznačení
smyslu aneb—žese vzalo novější a známější za zastaralé. Bratří měnili
více (ač jak díte i bezpotřeby), poněvadž měli před sebou čtení řecké.
Dosavade nejsme v tom stavu, abychom mohli zcela nové přeložení
utvořiti, a naše prace jest — jen zde onde slovem aneb lepším pořádkem
slov pomoci. Když se budou vydávati výklady na Písmo, jmenovitě
na N. Z., třeba vzíti za základ čtení řecké' a na Vulg. jen ohled bráti.
Dobře taky a tím dílem ještě trochu počkati, až sei čtení řecké obec
něji ustálí. Ja měl na. mysli k tomu cíli způsobiti překlad český N. Z.
& vydati: ale teď — musím na novém vydání dle Vulg. pracovati, což mi
velmi těžko jde, poněvadž má. churavost netrpí trochu většího nama
hání. Mám tu výklad na N. Z. knihy hist. od Bavoříka Augusta L. B. de
Berlepsch 4 ev.“Ten ma výsledek všech novějších, dokonalých protest.,
tak že netřeba tolik jich kupovati a před sebou míti. Béře mnoho
ohledu na staršího: Fritzsche a dokonalého Vinera (Grammatik des
neutestamentl Idioms, kterouž mám před rukama, 5 vydání 1844), a
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z nejnovějších ha vyborného a mírného Mayera. Zatím snad vyjdou
i katolická díla, nucena i zdokonalena onými ['] protestantskými.
Místo „tělo“ oapš dáti zas „p let“, zdá se mi téměř nemožno,
poněvadž toto v lidu našem zcela neznámo, ono tak obyčejho, ve všech
knihách, katechismu, t. d. přijato se nalezá. Připadá mi podotknouti, že
naše p ak a řecké če jednoho významu jest, ano i do “rap enim
padá: kde pak je to? Wer denn, jakož i Ee; pročež ho latiník VJ)
nezřídka s svým en i m, ergo
vyložil. Na naše i! třeba lepší pozor
míti než dosavad; užívat se ho beze všeho pravidla, namnoze bez po
potřeby i proti smyslu. Též našei čeká, zlášt[l] v Písmě, na — vycídění.
Nalezá se ho příliš mnoho, mním, že ho u starých všudež a jedině
užíváno, kdežto my nyní novější a klásti musime. I jest auch. Ač
se ho i z počátku tak (i v obecné řeči) užívá as jako řeck. 'svého
če pokračujlc a jako znova sobě zakročujíc. Máteli, laskavý vlastenče,
0 St. Z. ještě ') něco k poznamení, zašlete mi, neb počínám se Starým

Z., necbav N. Sphaerulae jsou (dle hebr.) skutečně kuličky
či
k n o fl í ky, jakž je k. p. u květin pod kalíšky vidíme, a lilia jsou
kvítky (jak mním) ze zpod těch kuliček, nakterýchžto seděli[!] číšky
či kallšky. A113) jest tu na omylu, klada, dobřeli se pamatuji, Scheiben.
což by mohlo býti o k rů ble. Činím též pozorna na rozličné čteul
Act. 16, 13 ěvcpíšeto — sívau putabatur či solebat esse, a ěvopíšopev
— eivat putabamus — esse. Skoroby mi první lepší se zdálo, a tu by

zůstalo modlení,

ješte druhé žádá modlítebnici.

Od tud[l] rozličné

výklady. Naši starší mají: místo k — mluvení (oratio) potom opravili:

místo

k modlení.

Exod.38, 7 viz 27, 8 prázdný a dutý

cavus

39, 3 snad pestrým, květovaným? opere polymitario : mnoha nití jako
Damast., jinde plumario vyšívaný (26, 1. et 31.*) Dle bebr. byloby
snadno určití, ale Sptuag a V. nadělali tu mícbanice. Budeme tedy
dělati co možná a ostatek necháme časům budoucím. Zláště třeba

nejen

jazyk

řecký,

k čemužjsemsnad pohnůtku dal, ale zlášt

i hebr. na základě slovanském pěstovati, k čemuž já nepostačují, protože
stará hlava již netrpí takového namáhání, jako požaduje takové nové
študování hebrejštiny, aniž jest k tomu času, ježto žádá více let 1 teměř
celé živobytí, & mého jest již na málo.
') Vulgaty.
1') ps. jeho.

. ') Allioli.
') Obě se v hebr. jedním slovem vyznačuje; DWH, cogilans, artifex tuto: opere
artiíieia — Kunstweber.
"

22.

Teď ještě něco o kancionálu. Račte si povšimnoutl, co o tom píší
Slovenské Noviny (číslo 39. 1852). Račte jim na to sám aneb skrze ně
koho odpovedíti v Nov. Moravských, neb zdá se, že tam našich časo
pisů dokonce nemají, sic by se byl o kancionálu dříve co třeba dověděl.
Pozvalit jsme všech Slovanů, zlášt a jmenovitě i Slováků k tomu dílu
hned z počátku a oni ničehož o tom neví. Máme se stříci, co Slovákům
k ourazu' slouží; copak to má as býti? Vyčítají nám jinde, že jsme
neustupní, od nich se bočíme, nebeřem na ně ohledu, ješto my o ničemž
nevime, aniž nám co podobného napadá, aniž nám známo, co od nás
jmenovitě chtějí a čeho se nám varovati a co vyobcovati, ježto by je
a jich ucho tolik uráželo. Myslím, že z nich mluví nerozum aneb na
dutá Maďarština či lépe, nákazu maďarským hrdým duchem, a čeho
sami plni jsou, to přičítají nám, na nic takového ani nepomyslivším.
— Muím, že i při oupravě kancionálu šetřiti třeba Zvyku lidu, a nechuti
nedotknuto, co jen poněkud ostáli může, a raději, co špatné jest, vy
loučiti. Napadá mi taky uvesti příklad, odkud v kancionálu některé
neshody. K. p. v advent. „Stojí tluka u dveří, každý mu otevři“. Ze
to pěkný obraz, patrno: ale u dveří má jednu slabiku více, a to odtud,
že říkali a psali staří: u dřvi, což sice nepadalo přísně na otevři, aneb

to otevři na ono, ale dávalo stejný počet slabik. Tak to vyložil náš
dobrý zuatel Hanka. Potom: kdež dva nebo tři — aberou se ve jmenu
mém, opraveno nepochybně, jakž se domnívám, v jmeni či jmenu mém
se sbeří. Ač na to se musím ještě Hanky otázati. Juugm. nemá o 'tom
ničehož.*) Teď zpívají někteří: „v jmenu mém se sešli“. Podobně na
u padá někdy ou, což odtud, že staří říkali a kladli ů. Ku konci:
Protož ae připravme —' varujme. Snad bylo _.,ostaňme' 't. d. Račtež
dobrotivě našeho kancionálu se ujmouti a poněvadž Slovákům bližší
jste, račte i na jejich kaucionály, zlášt od Hollého, ohled vzíti, ano,
možnáli, Slováky vyzvati, aby se i se svým zbožím vytasili. — Čekám,
že mne p. Bílý. ještě před svým odchodem navštíví a tyto řádky
s sebou vezme: pakli ne, půjdou po poště.
Abych ještě jednou na Slováky přišel, horšejí se na nás, že jich
nepodporujem, a jmenovitě nikdo z Čech na jejich peštanaký časopis
nepředplatil, ješte přec aa —- 19 Moravanů předplatila; že knih jejich
nekupujem t. d., tolik čteme v soukromých dopisech. Ale mybychom
se jich mohli tázati, mnoholi oui nás podporovali, neřku penězi, ale
') Myslil-sem, jak od metu, metúm, meci, mací: ale od seber-u, sbírám. se to
nikde: nenalezí. Tak Hanka.
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pracemi do časopisů. A když mermomocí nás nechtějí a na nás tolik
zanevřeli, proč se nepřidají alespoň k Vám, jižto jim bližší ste? proč
chtí nový časopis pro sebe zláět. ješto by Vaše časopisy pro Vás i pro
ně dosti práce daly. Týkaje se nás, my nemáme jeětě tolik síly,
abychom se mohli na dvě i tré roztrhovati, mámet nyní sami s sebou
co dělati & sotva tak ten život udržujeme. Tedy by mělo napřed jedno
se důstatečně zmoci, a pakby teprve byl čas dále se rozvětovati[!] —
na dvě, tré t. d.: ale u nás Slovanů se obyčejně naopak děje, místo od
kořene a pně do větví, chceme od větví ke pni a kořenu. Bohu to žalováno !
Račtež se dobře míti. Přeji dobrého zdraví k důležitým pracem. Zehnej
Bůh bratřím Moravanům. Radujem se srdečně : jejich bujarého rostu.
U nás teměř stará ospalost, totiž ve světě theolog., vládnouti počíná,
což namnoze novému pobožnůstkářatví přičítáno býti může. S Bohem.
Zustávám se náležitou _šetrnosti i ochotnoeti[l] k službám

J. Krbeeý
29/4 52.

222.
Krbec Sušilovi.
Churavost K. Nápěvy kancionálu. Bible. Tom. Procházky Putování
P. J. Překlad Eusebiových církevních dějin.
'

Důstojný, Velevážený Pane Professore.
S potěšením přijal jsem Vaěnostiny řádky ode dne 22/10. Delší
Vaše mlčení nemýlilo mne; přičítalt jsem je tomu, že jste pracemi
téměř zasypán, já pak týmž časem byl jsem pořád churav a ke všemu
docela neschopen. Ano již jsem skoro všecku naději mimo sebe pustil,
že bych mohl co důležitého pracovati a vyříditi, než právě teď na
zimu trochu pookřávám a opět se pera chápám.
První práce mělaby arci býti druhé vydání bible: ale k té se
mi dosud nedostává síly a dobrého pomocníka; potom — naši ne
dbají, myslíc[l], že toho pro lid není třeba.
Druhá, neméně důležitá prace mělaby býti kancionál. Ale k tomu
jest třeba nejprve, jakž dobře soudítc, vydání nápěvů, podle nichž by
se potom text spravoval. Ale ke všrmu tomu třeba času, sjednocených
sil a — mnoho nákladu. Děláme tedy, co můžeme, ale nápěvy musí
dříve a pro sebe vyjíti. Neb, af. nic neříkám o tom, že dle nich se
musí taky oprava textu díti, coby byl platen kancionál, kdyžhy neměl
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varhaník žádného navedení, kterak zpěv řídit a provázet? Tutby ležel
kancionál jako mrtvý. Naše varhaníctvo jest doeavad velmi necvičené
v Zpěvn kostelním, a k tomu tak mechanické, že co nemá před rukama
hotovo a. téměř vypuntíkováno. toho se samo nedovtípí. Protož se do.
cela s vyrčením Vašnostiným srovnávám, aby byli [1] napřed nápěvy
obzlášt pro varhaníky vydány.
Týkuje se toho, co o některých místech Písma sv. a o překladu
jeho dotýkáte, přiznávám se, poučen dosavadní zkušeností, k tomu,že
nám Čechům netřeba nového překladu, leě toliko střídmě jednoho neb
druhého slova aneb některé povědi — opravy. A to se musí díti dle
Vdígáty. s ohledem na text původní. Protože Vulgata jest v církvi
latinské textem authentic-kým, ovšem v smyslu juridiekém, tak as jako
náš německý zákoník v srovnání s ostatními vydáními v jazyku českém,
vlaském, maďarském t.-d. Ale to nebrání u výkladu
hleděti na text
původní i u pře klad u, poněvadž taky tento někdy jen dle řeckého co
do pravého smyslu pochopiti se může. K tomu jest teď || vydání textu
řeckého téměř hotová anarchie, takžcby člověk nevěděl, dle kterého
vydání se řiditi. Nejmrzutější práce jest, kde Vulgáta má. chybný
smysl aneb pravý nesmysl. Tu arci nezbývá ničeho, než dáti v textu
smysl Vulgaty a dole v poznámkách výklad dle čtení původního. K.
p. Mat 6, 27 š).txía[!j, kteréž zcela chybně i nesm) slně latiník vyložil,

“místoaetas, věk, slovem statura;

a jiných více. V takových zcela

nepochybnýeh místech mohliby arci, dle mého zdání, biskupové po
voliti, aby se pro lid hned pravý smysl podal do textu, poněvadž oni
svou approbncí beztoho za nic jiného nestojí, než že tam nic proti víře
a mravům obsaženo není. A takovéto opravy byliby[!] spíše pro víru;
a sotva by se jich v celém zákoně N. nalezlo 10. Než nelze se o to
's nimi hádati. Dále taky myslím, že překlad k církevní potřebě, pro
kostel, musí se všemožně slova držeti; na to tedy při těch častkách,
kteréž se.v kostele čtou, či při perikopách třeba zření míti: ostatně
mohloby se více k smyslu hleděti.
Konečně bysme potřebovali taky Písmo a zláět Nový zákon pro
kněžstvo, a ten aby byl dle původního čtení s ohledem na Vulgáta,
a sice aby vyhověl jak vědě tak i praktické potřebě. A tu práci,
kdožby mohl prospěšněji na sebe vzíti než Vašnost? A poněvadž
k tomu mnoho času i práce třeba,' z druhé pak strany nikdo na to
_nechvátá, mohloby se něco důkladného vyvésti, kdyžby se k tomu
ostatek života obětovala. Já mám to neštěstí, že všecko u mne šlo na
chvat a teměř tryskem, a tak posaváde, a to na konci věku.
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Týkaje ae futura v citovaném místě (A. 7, 55) a v jiných
mnohých (Math. 4, 5. 6. 8. 9), tn nám _Vulgata sama pomáhá, ješto
bychom ztíží mohli v tom řeka následovati; protož beze všeho ohledu
postavme vidit, viděl. Ale při tom nevyhnutedlno také intendenc musí
býti pohleděv. A však jest i v řeckém: átevíczg, a na to etče, oba aoristy.
Než já se mýlím, a jedná se tu o místo A. lO, 11. I tu dobře násle

dovatí Vulgata; zajisté zůmysla interpreta vidit,

ješte mu bylo těžko

po předešlém oecid i t měniti časování. Při té případnosti, žeby se
překládalo z řeckého, museloby se et vyložiti i, da. da'sie-ht er;
S potěšením pozorujeme zde pokroky vašeho dědictví. Kniha, již

Veleslavínemvydaná, Cestování

Pána Ježíše

t. d. jest dobrý'

přídavek k Písmu sv.' K tomu by bylo třeba, aby se ještě při
pojily mappy jak pro starý tak i pro nový ,Zákon, a k tomu všecka
jména míst, s poznamenáním, kde o nich v Písmě zmíňka [l], a třeba
iseznamenáuí jmen osobních. Toby dalo něco málo archů, a sloužilohy
k výkladu a srozumění bible. Německé podobné spisy a mappy—mohly
by 'sloužiti za vzor. Mappy čím větší a zřetelnější, tím lepší.
Já zas _dohotovuji církevní historii Eusebiovu, též Veleslavínem
vydanou, s potřebnými poznamenáuími a opravami; však' tak, aby starý
překlad zůstal. Nevím ještě. kudy s tím na svět.. Snad dědictvím?
Snad obojím — Českým i Moravským? Vezměte to v uvážení a dejte
radu. Myslímt, že po bibli není pro lid užitečnějšího čtení nad historii
církevní'a v jistém ohledu nad onu Eusebiovu, poněvadž tak stará jest
a hned z první církve původ svůj má, v uížto se všecken církevní
život teměř v tom způsobu již nalezá, jako dnes. Očekávám od Vaší
dobroty, že mne příště zpravíte, cobyste, týkaje se toho vydání, za
dobré

uznal.

.

_

\

Přeju dobrého zdraví i žádoucného zdaru všech předsevzetí a
prácí, zůstávaje s náležitou šetrností

'

Vašnosti k službám
.
V Praze 6/12 52.

Jan Krbec.

Ještě musím podotknouti, žeby bylo lépe, aby kněžstvo zavádělo
Te Deum, jak jest v Kancionáln dle římského zpěvu, bez týmů.
P. S. Týkaje se barona B.*) i já se v tom srovnávám, že jeho
náhledy mají obyčejně ostruhy,
“ale zdá se náhledy a výklady cizí
') Berlepsche (str. 322).

věrně nváděti, a to se nam hodí. Místo Mat. 6, 32. 19, 9 nevím, ne—

vztahujeli sem Dent. 22, 13 etc. totiž o smilství před manželstvím.
ano tak se vykládá.
223.

Krbec Sušilovi.
Kancionil. Bible. Vydani Eusebia.
Adresa na str. “: Důstojnému Panu panu F:. B u i i l o v i. professoru biblického
učení do Brna. — Pravopisných značek chybí v tomto Jistě ještě více než v jiných.

26/6 ')
Důstojný pane professor.
Pan př. Procházka, který mne dnes dopoledne navštívil, hodla
zejtra zas odjetí; a protož jen zkratka několik slov na Vašnostiny milé
řádky. S kancionalem to velmi zdlouha jde; ano začínám pochybovati,
že mi bude možno tu věc provésti, jelikož mne téměř všecka síla
k práci opouští. Nejinak, ano ještě hůře to stojí se sv. Písmem. Myslí
se, že ho není lidu třeba. a ja — nemíuím se v tu práci uvázati.
Toliko pro sebe dělam na upravení českého překladu dle původního
čtení N. Z. a studuji k tomu cíli znova celý N. Z." Týkaje se přede
šlého vydaní, mnou redigovaného i vypracovaného, znam já. nejlépe
jeho nedostatky i vady: a však přec se musím diviti, že v těch oko
ličnostech ještě tak a ne mnohem hůře vypadlo. A však otom někdy
jindy. Že se některým zdá býti malo poznamenání, nedivím se: ale
mohu jistit, že jsou. kterým se jich zda, jmenovitě \! N. Z., nazbyt.
Tak jest těžko všem a všemu vyhověti. Však se snadno může shledati,
že jich Prochazka nema více; ačkoli neupíram, že by jich mělo více
býti. Než týkaje se geografických výkladů, a třeba i historických, ty
by měli[l] v obzlaštní knize [l] býti podány.
Eusebia chci rad Vašemu Dědictví sv. Cyrilla a Methoděje obě
tovsti a navždy darovati. Nejpotřebnější vymínky dal-sem p. Procház
kovi; ostatní podám později, až uvidím, jak vypadne zapis. Však tento
nemá nikterak Vám překažeti. Požádal sem taky Brno a Holomouc
o rozeslání zépisních listů. Račtež se o to postarati, aby se ty listy
') Rok nepřipean. Dle zmínky o přítomnosti prof. Matěje Procházky
(srv. str. 320) možrl'o snad se dohadovali, že list psán 1853.

v Praze
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tam podržely, a mně toliko počet zapisníků oznámen byl. Zápisy na
Moravě připadnou Vám, o českých rozhodnu později; což Vám dám
věděli. Tisk se povede, týkaje ae formátu, liter a orthograíie, jako
posud u Vašeho dědictví. Kdyžbyste chtěli míti latinku, a snad i další
„krok v othograíii: te, dě, místo tě, dě1); daru j a partie. místo daruje,
daruju, darujou místo daruji - jí, podle, take — bez čárky, jsem
Vám rád po vůli; dejte mi o tom jistou zpravu. Jak mile byste
určili formát, papír, množství nákladu, zaslal bych Vám navrh výloh.
Zatím budu tedy očekávati, jak se usneaete a co určíte aby se dělo,
a vůbec bndeli Vám mé podaní vhod a příjemné. Doufám, že „zatím
taky do'lm o výsledku zápisu, a takby se mohlo hned s tiskem pobiti.
Tisk by se musel zde díti, a redakcí musím sam vésti, jen proto, žeby
se jiný do toto díla' nevpra'vil. S Bohem! Račtež se dobře míti! Přeju
i dobrého zdraví i šťastného zdaru všeho předsevzetí. Zůstávám se vší
ochotnoetí i šetrností

Vaší Důstojnosti k službám

Jan Ev. Krbec.
Za Majovou Pobožnost srdečně děkuju.

224.

Jan Hraběta Sušilovi.
Hlásí se za úda C. M. Dědictví.
Otištěno zcela věrně pravopisem rkp.

Vysoce vážený, Důstojný Pane! ,

Jako vždy se vinulo srdce mě k našemu národu slovanskému
vůbec, tak zvláště sondrnžná Morava byla a jest předmětem m6 váž
nosti a lásky. V letech mladosti své, z Rakous přes Moravu se vraceje
r. 1820, nejkrásnější dny této cesty strávil jsem nedaleko od Kromě
říže, poznav tam ten dobromyslný lid. jenž radost měl z toho, že tak
dobře moravský mluvím.
Jediná. liž mluva přelíbezná
Moravanu e Cechem _nepojí ?
') Nejasno, jaký rozdíl tu míněn; nad c je tečka (misto kličky) ve všech čtyřech
případech, jen 1.a d po obakrát poněkud jinak psáno.

330
.

.

Však nicméně jiným ještě svazkem toužím býti spojen s milou
Moravou; pročež přikládaje 20 f. prosím, abych přijet byl mezi údy
Dědictví Sv. Cyrilll &Methoda. Nemohu skončiti tyto řádky, abych vroucí
nevzdal díky za duchovní potravu a rozkoš, kterouž jsem přečasto čerpal
,z Vašich spisů. Bůh žehnej dálšlm prácem, kterými ještě literaturu
naši obohatiti hodláte.
'
Buďte ujištěn, že s .neobmezenou „vážností jsem a aetrvám

Vaši Důstojnosti nejoddanější ctitel
'
Jan Hraběta,
rodilý Čech, hrala—sad:.
pellan,
examinator synod. prof. a irector
.“
katol. progymnásium v Drážďanech.
V Drážďanech d. 3. unora 1852.
_
225.

Jan Kopp, farář v Horních Dubňancch, Sušilovi.
Harmonisace lidových písní.

Euer Hochwtlrden
Hochverehrler Herr Professor!
Bei meiner neulichen Anwcsenheit in Brunn gab ich das (etwas
iibereilte !) Versprechen, zu einem Theile der mithriachen Melodien eine
entsprechende Clavierbeglcitung zn selzen. Ich bin nunmehr so frey,
einige Nummern Euer Hochwůrdcn zur gutigen Benchtung einzusenden.
— Die Ansicht, die mich bei der Ahfassung derselben leitete, ist diese.
Sehr viele dieser Mclodien sind uralt, und zwar desto alter, je mehr
sie sich in der—Anlage imd Gliederung vom modernen Bau der Arien
und in der Tonverbindung von den jetzt allein (iblichen Dur- und Moll
Tonartcn unterscheiden. Es wilre demnach nach meiner Ansicht ein sehr
lacherlicher MiBgrilf, wollle man sie nach jetziger Manier begleiten, so
wie es lácherlich win-e, wenn z. B. Otakar II. im schwarzen Frack mit
Lorgnette und Uhrkette auftržite. Der einzig richtige Weg — glaube
ich ——ist, daB man die Melodien als cantus iirmue ansehe, und dazu
eine 2M und 3m etc. Stimme im einfachen oder doppelten Cmtrapunkt
setze, indem die begleitenden Stimmen einzelne Bruchstíicke des
cantus iirmus theils nachahmen, theils zn demselben ein in Bewegnng
und Notengeltung contrastirendes Gegenthema bilden. Natůrlich
mnB das in sehr bescheidenem MaBe geschehcn, damit die Haupt
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melodie dadurch nicht verdeckt oder alterirt werde. Auf diese Art
wurden bekanntlich seit dem Beginn des mehrstimmigen Sataes bis
zur vollen Ausbildung der jclzigen Arie die (geistlichen) Motette und
die (weltlichen) Madrigals (namentlich in der Periode des Palestrina,
der Gabrielli, des Orlando di Lasso etc.) behandelt.
Ob dieB, und in wie fern ee mir gelnngen, istfreilieh eine andere
Frageb Vielmehr lege ich auf diese meinen Versuche nicht das mindeste
Gewicbt, und zweifie auch nicht im geringeten, dan sich Andre ňnden
werden, die dieš Aul'gabe ungleich besser lesen werden. Meine einzige
Ab*lt'l'lt ist, hiczn eine Anregnng zu geben und den einznsehlagenden
Weg zu bezeichnen. — Noch mnB ich mich reelitfertigen, daB ich ee
wagte, íiberall ein SchluBritornell anzubangen: dieB echien mir wegen

der durchgangigen Karze der Strophen nothwendig: um jedoch die Ori
ginaiitáit der Melodien nicht zn beeintrachtigen,

bildete ich Sie durch—

aus nur aus Bmehstueken der Strophe selbst, und suebte sie im Cha
rakter mit denselben homogen za erhalten.
Da mir Herr Pater'Kriachkowský sagte, daB er aieh mit der
selbcn Arbeit bescbaftige, so sietire ich v'orliluíig'meine Arbeit, da iob
nicht zweiHe,- daD er ungleieh Besseree liefern werde. — Es war auch
von einer beabsiehtigtcn Publication die Rede; hievon můcht' ich un
bedingt abrathen. Bei dem gcgcnwáirtígen Stand des Gosehmaks oder
Ungesehmaks in der Musik wurden unsre wundcrschůnen Melodien
beim gróBern Publico nur dann Gnade finden, wenn sie ala „Trans
scriptions“ & la Liszt oder Kullak cte. erscheinen wiirden, das heiBt,
als Melodien umgeben von cin paar Millionen 64'491und 128'01Noten,

die im Bereich der sieben Oktaven untereinander, nebeneinandcr,
ilbereinander und gegeneinander 'rennen, hiipfen, sausen, bransen,
trillern und sturmen, wo dann mitten aus diesem Chaos die einzelnen
Tone der gemiBhandelten Melodie muhsam hervortauchen, rari names
in gurgite vastol Und dazu sind sie wahrhaftig doch zn gut. Wahr
haftig, ich kann mieh an vielen derselben nicht satt singen und spielen;
ja oft kann ich sie gar nicht los werden. Um so mehr frene ich mich
auf die erste Sammlnng (vom J. 1835), die mir l—lw.Krisehkoweký
versproehen. Ich bitte Ew. Hochwilrden, ibm gelegentlich nnr zu sagen,
er branche sie bloB zum Hausmeister ins grádieh Serényi'sche Haus
zu geben; dn erlnalte ich sie sicher.
Ich hoffe sehr hald nach Brtinn zu kommen, und werde so frey
eeyn Ew. Hochwůrden zu besnehen, um die groBe Angelegenheit der
alten bóhmiseh-mahrisehen Kirchengesitnge zu bespreehen.

Genehmigen echlieBlich EW. Hochwiirden den Ausdruck meiner
nnbegrenzten Hochachtung, mit der ich mich zu zeichnen die Ehre habe

Euer Hochwurden ergebenster Diener
Johann Kopp.
Oher-Dnhian, 13. Mai-z 1852.

226.
Kopp Sušilovi.
Lidové písně.

Oher-Dnhian am 30. April 1852.
Euer Hochwúrden
Hochverehrter Herr Professor!

Vor-allem andern mnB ich um Vergebung bitten, daB ich Ihr
verehrtes Schreiben so spat beantworte. Ich hatte námlich die Absicht,
in der Osterwoche nach BrUnn zu kommen; deshalb nnterlieB ich das
Schreiben in der Hoffnung, Euer Hochwllrden peraónlich zu sprechen;
da dieB nun nicht geschehen konnte, so mnB ich wohl schon schreihen,
wenngleich ich den Plan, náchstens nach Brunn zu kommen, nicht
aufgegeben habe.
Durch die gutige Zusendung des I. Heftes der Lieder haben
mir EW. eine groOe Freude bereitet. Ich behalte mir vor, hei meiner
nachsten Ankunft in Briinn meinen Dank an EW. Hochwilrden nnd
an den H. Grafen Taroncca mundlich abzustatten.
Beiliegend iibersende ich wieder einige harmonisirte Melodien.
.Ich muB vor allem andern bemerken, daB dieselben vor Erhalt Ihres
werthen Briefea schon fertig waren, weil ich sonst die SchluBritornelle
n. a. W. ausgelassen hatte.
Mit groBem Vergnligen erfahre ich aus Ihrem Briefe, daB E\v.

Hochwurden eine neue AuHage der Lieder 'beabsichtigen; nur ware
ich nicht fllr eine „Aubwahl', sondern fUr eine vollstándige Ausgabe,
in einem Bande. Die Kosten wurden bedeutend vermindert, und die
Ansgabe ware fůr die Besitzer nnendlich heqnemer, wenn die Noten
gleich ins Buch selbst znm Text eingedruckt wurden, was um so
anefuhrharer ware, als zu den meisten Liedern nur Eine Zeile noth
w'vendig'wiire. — Ich theile námlich die paar hundert Melodien in 3
Classen. Die erste Classe (die zahlreichste) hilden diejenigen, die einer
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Dnr-Tonart angehóren, einen regelmáBigen Rbytbmua haben und leicbt
zu bebalten sind (a. B. No. 1, 38, 61, 135 des I. Heftes, No. 32, 42, 79
etc. des II. Heftes 1). Da braucbt man nur die Singstimmen abzudrucken,
wie dieB im separaten Notenheft ad II der Fall ist und jeder halb—
wegs geubte Spieler kann die Begleítung improvieiren. Zur II. Classe
'gehóren die Melodien, die aus einer reinen
Moli—Tonar: gehen.
Die sind beinabe noch leichter zn begleiten, weil sie das Eigenthum
liche haben, dsB sie fortwáhrend in der Tonart bleiben, ohne in die
nachetvěrwandte Dur. oder Moll-Tonart zu modeliren., (Solche sind im
11.11.1110:No. 17, 22, 24, 72, 73, 78, 101, 105, 132, 143, 144, 154,

202, 210, 220, 224, 239, 252, 270, 272, 276, 282, 295, 317, 321,
326, 3—13,40:1) Fur die ist eine Zeile ganz hinreichend.

Zur III. Classe gehůren (und das sind eben die interessantesten),
die nach den alten (Kirchen-) Tonarten gebildet sind, die man wohl
auch —- wiewohl falschlich — die grieehiechen nennt (dorische,
iiolische, joniscbe etc.) Diese Glasse zerfnllt in dieser Sammlung wieder
in zwei Abtheilungen: Zur Im! gehóren jene, die nich seit Jahrhun
derten unverundert (oder wenigstens in der Hauptsache unverundert)
erhalten haben (wie 2. B. im 2th Heft No. 119, 133, 135, 174, 191,
206, 243, 280, 298, 305, 309, 379, 452, 458, 471, 475, 483). Zur
zweiten eolche, die eine Verilnderung erlilten haben (z. B. im 2. Heft:
No. 29, 45, 81, 85, 112, 113, 129, 127, 172, 173, 231, 257, 361,
375, 378, 394, 395, 408, 415, 481, 476) — als sich nahmlicb unsre
modernen 2. Tonarten (Dur u. Moll) im 17. und 18. Jahrhunderte
festsetzten, und die alten 8 Tonarten vóllig verdrungten, da gewóhnte
sich das Obr ganz an die neuen Tonfolgen, und man Eng an den
alten Gesangen an, zu andern, um sie der neuen 'Weise zu accomo
diren. Da die meisten der alten Tonarten kein subsemitonium haben,
indem zunachst unter dem Grundton ein ganzer Ton liegt, so er
hůbte man denselben, um so ein semitonium modi zu erhalten. DieB
Schicksal hatten sogar die liturgiecben Gesánge. Man hórt 2. B. fast
uber-all jetzt:
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Nech mehr Abanderungen wurden nothwendíg, seit man anňng
diese Kirchen- oder wellliclien Gesíinge mit der ()rgol, dem Spinett
etc. zu begleiten; denn die alten Tonfolgen wollten zur modernen
Harmonie, znr harmoniscben Ganz- und Halbcadenz etc. dui—chaus
nicht passen, und so wurden sie nach und nach abgeándert und bis
ins Unkpnntlicbe verunstaltet.
Zu diesen durch Abíindernngen entatellten rechne ich (aus der
II. Abth.) die No.No. 29, 45, 81, 85, 112, 113, 129, 127 [tak], 172, 173,
231, 257, 361, 375, 378, 394, 395, 408, 415, 481, 476. An manchen
davon babe ich die ursprilngliche Gestalt — wie ich glauhe — wieder
aufgefunden: Manche davon, 2. B. 172, 361, 378 u. s. w. blieben mir,
trotz aller Miihe, ein undurchdringliches Ritthsel, 80 dnů ich noch
iminer glaube, sie seyen nicht genau naehgeschrieben. Von besonderem
Interesse far mich ist. wo zwei verschiedene Lesarten einer und der-.
selben Melodie angegeben sind, wie (im II. Heft) No. 18 und 20. In No.
18 ist noch wenig geiindert (nur die zwei cis), in No. 20 dagegen ist
so willkuhrlich verfahren, daB die Einheit der Tonart ganz zerstórt ist.
So liegt den beiden Varianten No. 238 a, b ganz sicher folgende
ursprtlngliche Melodie zu Grunde:

-ĚŠIĚfEi—EĚÉFĚŠÁÉĚ
ĚĚ—IÉ—

_F——.—
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Das ist genau im modus doricus plagalis (nur hier transponiert):
die Lesart b ist noch ziemlich treu; hingegen sub a hat schon eine
gewaltsame accomodation an die Mall-Tonart. Der gleiche Fall ist 2. B.
bei No. 113 und 225. item No. 10 im I. Theil und No. 9 im II. Theil.
Nun also: za den Melodien der III. Classe (von denen ich jetzt
so viel geschrieben !) ware es wtinschenswerth, die Begleitung mit ab
drucken zu lassen, weil meiner Úberzeugung zn Folge ein gewóbn—
licher Musiker gar nicht im Stande ist, sie leidlich zn begleiten.
Úbrigens wilrde es aber gar nichts machen, wenn auch diese bloB
einzeilig,
d. h. ohne Begleitung gedrnckt wtlrden: denn das unisono

335

(ohne Begleitung, oder mit Instrumentalbegleitung im Einklange)
ist ja eigentlich ihre nrspríi'ngliche
Gestah. Und. um die Wahr
heit zu segen, ihr eigcmhllmlicher Reiz, ihre Anmuth und Naivelitt
liegen eigentlich in der bloBen Melodie. — Man muB daher bei der
Harmonisirnng sich sehr in Acht nehmen, daB man der Melodie nicht
web thue; daB man die hingehanchten Schmetterlingsfarben nicht
plump abstreife. Da diese alten Tonarlen uns fremd klingen und
gleichsam zwischen mehreren Tonarten zu schweben scheinen,
so
muB man auch dieses Unbestimmte in der Harmonie wieder zu geben
suchen. Und darin liegt meine. Entschuldignng gegen die _Anklag'e,als
hatte ich dem (wundersehónen) Liede: „U súsedůw“ etc. eine fremde
Tonart anfdringen wollen. Die ersten Takto liegen so gnt'in der D mol
Scala, wie in jener von F dur. Úm'diese Unbestimmtheit nicht zu storen,
lieB ich den I. Takt ohne Begleitnng und begleitete die ubrigen mit
solchen Interv'sllen, die beiden Tonsrten zugleich angeboten. — Win-de
man aber mit'F dur snfangen. und dann mit D niol schlieBen,so hatte

man in Ein er Melodiezwei Tonarten, was ein musikelischerUnsinn
ware. Denn die Melodiedder alten Tonarten Řennen gar keine
A u s we i e b u n g in eine andre (verwendte) Tonart. Die Ausweichnngen
entstehcn erst durch die Harmonisirung; sie sind nur scheinbar, d. h.
sie liegen nicht in der Melodie, sondern nur in der Harmonie. So ist
z. B. die Begleitung des „Otče náš milí [!] Pane“ hald in Dmol, hald
in C dur, hald in A mol u. s. w., wiihrend die Intervalle des Liedee
immer im tonus primus anthenticus verbleiben.
Ich weiB, dali diese meine Behunptnng mit" der gewóhnlichen

Ansicht, als wiren nnsre alten Kirchen- und weltliehen Lieder in
der MoldTonart geschrieben, und als kčnnte ein und dasselbe Lied in
der einen Tonart anfangen und in der andern schlieBen (i) im Widet
spruche ist: aber Jeder, der sich etwas mit der Geschichte des Volks
gesangs befaBt hat, wird mir heipHichten můssen. Dech uber solche \
Suchen lhůt sich viel bequemer mtindlich erórtern.
Also meinert'lsngen Rede kurzer Sinn ware: Bei der neuen
Ausgabe der Lieder witre ani wohlfeileten und bequemsten, wenn die
Melodien gleich ins Buch zum Text gedruekt werden móchten (ds
brauchte das ()ktavformat nur ein wenig gróBer zn seyn), und zwar

in der 'Regel nur einzeilig (wie das erste Beispielauf beiliegendem
Probeblatte); u. ausnahmsweiseeinige wenige zweizeilig
(wie das
2m Beispiel) und etwa eins oder das andre d reyzeilig,
wo dieB
durehans nothwendig erschienc. Auf diese Art wiirde das Buch um
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einige wenige Bogen dicker werden, u. man ersparte die kostspielige
und dabei unbequeme Musikbeilage. 1)
Dech ich hoffe in der ersten Halfte des Mai nach Brunn zu
kommen, und da wollen wir die Sache mit gehóriger Breite besprechen.
Was die besproohenen Kirchenlieder etc. betriďt, so las ich un
lángst im Usterr. Volksfreund, dali man in ')

227.

Sušil Beneši Methodu Kuldovi jakožto jednateli Dědictví 0. M.
Kůže úpisem zajistiti pohledávku Dědictví u hr. Taroucy.

Na spěch k veřejnému přečtení.
Drahý Přítelí !

Čas, abychom uvedli v pořádek záležitosti veřejné při našem
dědictví. Prosím Vás tedy, abyste vystavil pro p. hraběte úpis na
tisíc zlat. stř., jež dluhem jest našemu dědictví. Chtěl jsem to jenom
vzkázati po p. Proeházkovi; ale on se ostýchal to vyřizovati; snad se
Vy nebudete háti to čísti před _p. hrabětem. Čas jest, aby se to stale;
uvidíme, jestli Vy poslechnete starosty, jak pravíte, že toho potřebí
jest, a jak p. _p. Tomášovi pisaváte.
Já. tedy poroučlm, aby do pondělka toho nejblíž příštího, 28 junia
852 úpis ten vyhotoven byl. Se vší úctou
Váš

Fr. Sušil.

25 Junia 852.
[Kulda k listu připsal :] Tak kategoricky dovedl Sušil, star. Děd.
“C. M. rozkazovati; ovšem potkal se vždy s ochotným poslušenstvím.

228.

Kulda, od přátel Kullškem nazývaný, Sušilovi.
') jako byla ve zmíněných dvou vydáních.
') Oststek nezachovan.
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Na kopečku 1) po Vašem odchodu dne 12. června 1855.

Velectěný Starosta a Rane!
I když nechci na pegasn jet,
Přece proti vůli mojí hned
Mocná vůle Vaše vždy se stane.
Z rozkazů Vám slla jaká's plane
Anaž ostří básníkovi hled,
Tak že chudáku též naposled
Za veršíkem veršlk z péra kane.

Jsont však řádky ty jen nové zjevy
Úcty má a poslušnosti ]: Vám,
Ač jsou bez pochyby —-jak vždy —
plevy.
Vy pak račte dáti důkaz nový
Zmužilosti, kterou dobře znám —
A tak čtěte verše Kuliškovy.

229.
Sušil K_uldovi do Chlumu v Čechách.
Kancionál a brněnská konsistoř; úkol Kuldů'v. Nový překlad cirkev
ních hymnů. Wurm u Olomouckého arcibiskupa stran kancionálu a sbírání
písní. Životopis Tomáše Procházky. Odchod hr. Taroucy na bojiště.

Drahý Přítelil
Pořád jsem odkládal se psaním, až by nějaká odpověď od slavné
konsistoře nás došla na protokol schůze, která se 10. máje odbývala.
Ale poněvadž nadarmo již tak dlouho čekám, nebudu Vás déle zdržo
vsti v očekávání a napíši toli[l] co vím.
Nejprvé o kancionálu, jakožto věci předůležité. Psal Vám bezmála
nástupce Váš u zanedbané mládeže, kterak se strhla v naší konsistoři
slavné velká bouře hned 12. máje proti kancionálu námi strojenému,
ač tehdáž ani ještě protokol náš žádán nebyl. Jeho Exo. četl návěští
krátké o věci tě v Blahověstě a s tou se v seděuí dotčeném vytasil;
načež prý zvláště p. Hammermuller bouřiti počal. I došel p. děkan
Tidl ke mně hned za. horka a abychom prý nějak předešli hromobití
s Petrova na nás osnovaněmu snažně dorážel. Já abych šel ku p. bi
skupu a ma rozpověděl, že ještě nevydáváme, ba že se ještě jenom
o práci jedná; aniž také co se dálo, dálo se s opovržením nějakým aneb
zanedbáním Jeho Excellence; sl. konsistoř Pražská že s námi jednala
co dědictví sv. Jana Nep., nikoliv co konsistoř, již my v Moravě po
drobeni nejsme. Nad to prý abych zadal žádost, aby také pro mne
sbírka od učitelů svatých písní se dála, jak to skrze slavnou Pražskou
') »Na kopečku: (nad Lužánkami v Brně, nyní Beyschliígerova ulice) nazývalo se
místo tehdejší polepšovny neboli ochrauovny (otam co bývaji ti zlí kluci-, říkalo se

'v Brně), působiště Kuldova.

„

konsistoř se bylo dálo. Na to poslední ozvláště[l] dolěhal, ale při tom na
tom stoje, že neumí vyzrazen býti, jakoby byl úředně tajnosti pronesl.
Tak on p. děkan Tidl. Já jsem váhal a zpěčoval se jíti ku p. bisk. Exc.,
poněvadž se mohl mne otázati, odkud ty věci vím, an o nich toliko
v sezení konsistorním řeč byla. Ale na druhý den jsem se předce
rozhodlal a šel jsem, vyložil jsem věc jak stojí ústně a došed domů
zpátky, napsal jsem, jak se rozvila a jakou měrou nyní se povahuje.
Při tom jsem žádal, v té písemné žádosti, ahy slavná kousistoř veškeré
duchovenstvo provolala ku podporování mne, když se ve feriích ve
sbírání aneb aspoň v poznávání vydám, kde se co zpívá a jakých nápěvů
se užívá. Odpověď na to posilám Vam tištěnou, an přikládám lístek
z kurrendy naší vystřižený, z něhož poznáte, čeho Vám potřebí.
Čas bude tedy již ruce přiložiti ku práci; a tudy, prosím, račte
se v obdělávání kancionálu svatováclavského vydutí. Ovšem, měl jsem
Vám udati písně, které by se zpracovati měly. Kancionál svatováclavský
jest velmi obšírný a má náramně mnoho písní, kteréžto množství zhola
zbytečno jest a mysl a tělo zpěvákovo by obtěžovalo; vzrostlaby zajisté
kniha, jíž by ani člověk nnésti ani písní web v paměti zachovati ne
mohl, ana kniha ta má také modlitby do sebe přijíti. Věc tu jsem
složil na p. Křížkovského, aby mně udal nejlepší melodie, že potom
se podle melodie tě čistě napsané text opraví a obdělá. Dosavád ne
přišel k tomu pro jiná zaměstnání; a já jsem exemplář svůj jemu
zatím odevzdal, tudy nemaje ho při ruce jsem ani výboru toho učiniti
nemohl. Leč Vy máte exemplář kancionálu toho a . sám máte dosti
vkusu a zběhlosti, že se sám výběru odvážiti můžete. Zatím nejkrásnější
písně z Václavského kancionálu, ku každému cyklu a ku každě době
toli, koli asi novější kancionálové maji, vyberte a spracujte, což Vám,
jak vím, věc přelehka jest. Místněji o věci té musíme ještě jednati a.
musí ovšem rozsah, obměr a objem ustanoven býti a sice vůbec pro celý
kancionál a pro zvláštní části zvláštně. O tom bohdá buď písemně bud'
i ústně jednati budeme, nejlépe v Praze v augustě, kamby jste[!] ne—
toliko Vy, nébrž i jiní'vel. páni sejíti se měli, jimž na kancionálu zá
leží a kteří nějakou měrou přispěti mohou k tomu, aby kancionál ten
v každém ohledu žádostem lidu vyhověl a již ne tak lehko nějaké
opravy vymáhal. Tady se mi vidí, že jediný p. Děkan onen, jenž od
slavné konsistořePražské vyvolen jest, málem jest pro tak veliký účel;
strom jediný nečiní háje, a což ostatné slavné konsistoře řeknou? Leč
o tom musime ještě promluviti a snad také o záležitosti té dopisů více
potřebí bude, aby vše před se jíti mohlo.
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'Já nyní vydávám hymny církevní v II. vydání, opraveném a
rozmnoženém. Hymny breviáře jsou ve dvou přeloženíeh, jambickém_
a trochaickém, ovšem v rýmovaných převedeny; co bylo v prvním
vydání, to předěláno a k blahozvuku připůsobeno. Kde v breviáři již
rým, tam jeden překlad obyčejně učiněn toliko, ač i tu při některých
dvojím překladem slova latinská pronesena. Jak věc ta vypadla, můžete
z přiloženého překladu či z opravy překladu toho souditi. Jest to

Stabat

mater,

kteréž jsem znamenitěproměnil. ale po“slatinechtěl,

poněvadž nevím, zdali ještě předce v té spůsobě, jak nyní se nalezá,
do kancionálu přijde, čilí nějakou proměnu podstoupí. Nevím, ne
přicházím-li s tím pozdě.
P. Wurm byl u arcibisk. (nejd. p.) v Olomouci a povídal mu
o kancionálu donesa mu ode mne žádost, aby při shledávání písní ná
božných ráčil duchovenstvo k službám mně nakloniti. Se zlou se sice
potkal, poněvadž nebožt. p. Bečák poručil kancionál chlapeckému se
mináři a vskutku nemalý peníz mu donáší. Posléze ale předce pravil,
aspoň že věc tu v úvahu vezme, zvláště když byl p. W. pravil, že by
z prodaných v dioecésiOlomoucké kancionálů se nahradilo, co by vydáním
nového kancionálu dioecése Olomoucká škodovala. Což p. W. slíbil, 85
k tomu ovšem práva nemaje, poněvadž úd jeden za celou společnost
ručiti nemůže aniž v závazky takové vcházeti, které se škodou spo
lečnosti spojeny jsou. O tom prozatím toli.
Co se děje se spisy a životem neb. Tomáše Procházky? S tak
chvalnou horlivostí jste započal; bojím se, že snad Vás chut opustila
dále v tom pokračovatiň)
P. hrabě Tarouca všecky věci odevzdává museu, nábytek veškeren
prodá, byt již vypověděl, půjde do Italie co dobrovolný kněz spitalný
a bude nemocné ošetřovati. P. bratr jeho, držitel panství českého, vzal
na sebe dluhy jeho, aby zmatek z jeho odchodu nevzeěel. On tedy sotva
k Vám přibude. Za to p. Procházka a já, dáli Bůh, se bezmála
do—
stavíme, o čemž ale ještě místněji vědomost dáme. P. Wurm jest na
žiučici, jak již víte. Pozdravují Vás všichni; p. redaktor Hlasu dovo
lává se slíbených dopisů. Ostávám ve vší úctě
Váš npřím'ý přítel

Fr. Sušil.
V Brně (1 sv. Petra a Pavla 2) 1859.
.) Kulda zde poznamenává: Následkem slov těch dal jsem se do práce, ač velice
zaměstnán, a poslal jsem životopis do »Moravanac kalendáře.
') 29. června.
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230.

Sušil Kuldovi.
Kuldova práce pro kancionál.

Velebný Pane !

Dne 19. jnnia při veřejné schůzi výboru Dědictví sv. 0. a M.
přišla. posléze otázka na kancionál, jenž nákladem a snahami obojího
dědictví světla Božího spatřiti ma. Poněvadž o věci té ještě mnoho vy
jednávati přijde a jmenovitě o p o č t u p i s n í na každou dobu církev
ního roku připadati majících se rozhodnouti musí, aby prace nadarmo
vedeny nebyly; uznalo Dědictví naše úlohu tu na Vaši Velebnost vznésti
a V. V. spolu splnomocniti, abyste o věci a záležitosti té s Dědictvím
Pražským1)a jmenovitě s vpp. Drbohlavem a Bradáčem a Dr. Frenclem
ve jménu Dědictví Brněnského vyjednávati ráčil. Ostatně vp. Maršovský
již hned a jiní vv. údové našeho výboru při Pražské schůzi katolických
jednot d 24 sept. atd. Velebnosti Vaši více o tom ústně povědí a prosbu
složí jménem Dědictví našeho, abyste těžkou úlohu tn milerád na se
přijíti si neobtěžiL
Frant. Sušil
starosta téhož Dědict.

Ignat Vurm
jednatel.
V Brně na sv. Prokopa ') 1860.
231.

Kulda Snšilovi.
Vydání životopisu & básniček Tomáše Procházky.

Důstojný Panel
Velectěný příteli!

Rok 1863 blíží se, a k 'tomu roku slíbil jsem, že spíši život
našeho Tomáše Procházky. V nemalém kancelařnictví, jež vikšřství a
zvláště dezorství nad školami s sebou nese, skutečně jen s namahaním
značným životopis přítele a učitele svého téměř dokončil jsem; nyní
') sv. Jana.
') 4. července.
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však nevím, zdali se bude moci ještě nyní — a zdaliž vůbec bude se
moci přijmouti do Moravana; tuším, že požaduje 4 archy nejméně
v kalendáři tom, a zkrátit bych si ho nerad dal, ješto jsem, pokud
možno, ' až přílišné stručnosti šetřil. Dale — také basničky Tomášovy
opsal a sestavil jsem pro tisk, kteréž ovšem do kalendáře nehodí se,
dílem proto, že některé z nich již Hlasem uveřejnily se, dílem ale
proto, že jich značný svazeček jest. Vydati je tiskem slíbil jsem jeho
ctitelům v Ivančicích — a sám o jich prospěšnosti v lidu našem pře
svědčen jsem.
Tudyž táži ae předně: zdali Vaší Důstojnosti a celému výboru
Dědictví našeho_ na tom zůleží, aby životopis Tomášův umístil se
v kalendáři budoucím na rok 1864? — v případu tomto bych rukopis
ovšem ochotně zaslal co nejdříve; — zadruhé: Kdyby se pro svou
obšírnost nahodil do kalendáře, aneb kdyby vůbec již se tam umístiti
nemohl, je—litotiž kalendář již dotisknut: rščíte-li prokázali mi lasku,
tu, byste životopis přečtl, nežlibych ho v Praze vydal i s básněmi

jeho?
Blíží se doba, kdy snad v Praze v čas sněmu déle potrvšm, a
doby této užil bych k tomu, by se knížka ta vytiskla.
Kdyby však v kalendáři se měl tisknouti život, potřebí bude
také asi 300 otiskův pro Ivančice, jelikož jest se nadíti, že rozšířením
jeho v mém a Tomáše rodném městě působení jeho blahodatné takořka
pokračovati bude.
0 to však každým způsobem snažně prosím, byste mi laskavě
co nejdříve náhledy a přání své projeviti písmem neobtěžoval Sobě,
an, jak zmíněno, nepochybně před 8. lednem do Prahy odeberu se —
dá-li Pán Bůh. —
Naději se, že se těšíte dobrému zdraví, jehož národ naš potře
buje u Vás.
Bylbych psal Vurmovi, co pořadateli Moravana, avšak nevím,
zdaližby jej list můj zastal, a zdaližby měl kdy odpovídati.
Pozdravení srdečné p. prof. Matěji Procházkovi a všem
našincům.
Všeho blaha na Hospodinu žadaje Vaší Důstojnosti poroučí se
ve přízeň sklonnou
s úctou oddaný přítel
Beneš.

Na Chlumu dne 10. prosince, 1862.

.

232.

Kulda Sušilovi.
Životopis Tomáše Procházky.

Velectěný Přítelil Důstojný Panel
Z rozmanitého k novému lětu potěšení mi přišlého v popředí jest
radost mi způsobena vítaným listkem Vaším, v němžto svolujete k tomd
abych Vám rukopis svůj o životě našeho Tomáše předložiti směl ku
přečtení. Nenadál jsem se, že listem tím poctěn budu, an mi p. Vurm
v záležitosti té byl psal; a tudyž neváhaje poslal jsem rukopis příle
žitostně p. řediteli v ústavu pro hluchoněmé, a nepochybuji, že jej
p. Vurmovi již doručil, a tuším, že již také Vaší Důstojnosti p. Vurm
se o něm zmínil. Každým způsobem bych byl rad [!], byste mi tu obet
přinesl, a těch několik archů přečtl proto, že ovšem několikráte o Vaší
osobě zmínka se činí, čemuž nemožno vyhnouti se, a tudyž bych rad,
byste se přesvědčil, že ryzou toliko pravdu vyslovil jsem temto.
Sostřenici mojí Teresii netřeba již rukopis ukazovati, jelikož jsem od
ní písemně nekterá. data přijal, jmenovitě pak z posledních Tomáše
dob; a více mi nemůže zděliti, jakož mi řici dala Mikulášem Hansem.
Račíte jistotně svoliti, aby se 400 výtiskův zlaštních [!] smělo vyhotoviti,
pakliže starosta jednoty katolické Ivančické nevyjedná. větší počet
s p. Vurmem, k němuž jsem jej v záležitosti té byl odkázal; račíte
zajisté vědět, že otískův těch pro Ivančice a památku Tomášova tam
jest nezdatně potřebí; majít výtiskové ti státi se prvním zdrojem k za—
mýšlenému pomníku jeho, a ja soudím, žeby Dědictví naše po právu
té se mělo oběti podrobití, an mu Tomáš rukopis značný 1) byl věnoval.
Dne 7. odeberu se na nějaký čas do Prahy, kamž již povoleni jsme do
sněmu. Přeji, aby i ve sněmu Moravském dobrá věc naše zvelebila se
& zvýšila, pokud v poměrech nevalně příznivých bude moci státi se.
Bratrskou úctu p. prof. Matěji Procházkovi a všem našincům,
jmenovitě p. p. doktorům kollegům Hoškovi a Stárovi. Vurma srdečně
pozdravuji.
Najdu-li v Praze nakladatele, vydam písně a básně Tomášovy

o sobě; a pak'nebudu váhati zaslati je Vám.
Díky hluboké vzdávaje za přání k létu novému navzajem i ja přeji
na Hospodiuu Vaší Důstojuosti všelikého blaha pro vlastní Osobu a pro
') Putování Krista Pena. '1853
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všechen n'arod naš. Bůh račiž Vám dlouhého dáti věku ve zdraví nerušeném.
Račtež mne zachovati v přežadané a mne blaživé přízni Své sklonné.
Líbaje Vás poroučí se

nejoddanější ctitel a přítel
Beneš.

Na Chlumu dne 1. ledna 1863.

233.

Kulda Sušilovi.
Blahopřání ke kanovnictví.

Vysocedůstojuý Pane! .
Velectěuý Přítelil

Sotva mi „Polítika“ Pražská přinesla zpravu radostnou, že Jeho
Veličenství císař Pan Vás vyznamenal čestným kanovnictvím v Brně,
ihned spěcham, abych slovy nelíčenými. a nejsrdečnějšími projevil svoje
přání k nové hodnosti této, kteráž, ač pozdě, hlasati mé milému národu
našemu, že Vaše zásluhy, všelikou podobnou hodnost převyšující, spra
vedlivého uznaní docházejí i u trůnu panovnického, jakož ho davno
měrou nejvrchovatější docházely po vlastech slovanských, jimžto Pán
Bůh račiž drahocenný žlvot Váš ještě dlouho k prospěchu & k útěše
zachovati ve zdraví stálém.
Račtež úctu mou vysloviti důst. p. prof. Procházkovi a všem
našincům se mnou se radujícím, mne pak v přízni své uchovati
co ctitele nejvřelejšího.
Beneš Method Kulda.
Na. Chlumu dne 17. prosince, 1864.

234.
Jan Soukop (1826—1892) Sušilovi.
Židé. o posouzení svých pohřebních písní.

Veledůstojný, vysocevažený pane professor!
Již r. 1851 vybízel mne náš p. farář, abych se pokusil u skládání
písně pohřební, kteráhy více v duchu církevním zlášt[l] pak dogmatic
kém se pohybovala, než mnohé toho druhu písně, na mnoze po venkově

3“
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uvedené, kteréžto prázdnou “často sentimentálností vyšperkova'ně, málo
katolického rázu do sebe mívají a proto i při pohřbu nekatolíků beze
všech okolkův užívané býti mohou. [ odvážil jsem se nesnadné této
úloze dle skromné síly své ponekud [!] vyhověti, maje hlavně na zřeteli
stanovisko katolické vůbec, zlášt pak článek o budoucím vzkříšení.
Spolu jsem se vynasnažil naznačiti vděčnost, jakovou matce církvi za
; tolikeró milosti zavázáni jsme, jimiž nás od kolébky až k rovn dopro
vází. Jak dalece se mi práce ta podařila a jestli by se hodila k. p.
do '„Hlasu“ neb do Kaucionálu a nebo jestliby vůbec zasluhovala
uveřejněnu býti, neosměluji se vyřknouti, nýbrž očekávám, kterak ji
Důstojuost Vaše posoudí, oč tuto pokorně prosím. Co do formy, snad mnoho
přemnoho nedostatků se shledá; trvám zatim té naděje, že naleznu
ponekud omluvy, an beze všeho dřívějšího návodu sám a sám, bez
porady často přežádoucí na tomto poli se nacházím. Velice by se mi
zavděčila Důstojnost Vaše poukázáním dráhy, jakovou bych se časem
zdokonaliti mohl.
Obé[l] přiložené písně uvedl můj p. farář ve čtverozpěv; jedno—
duehý nápěv čtverozvučný pro klavír tuto jsem připojil.
V naší a Jedovnická farnosti se již těchto písní užívá.
S osvědčením nejhlubší úcti ['] a vážnosti

Vaší Důstojnosti nejoddanější

'
_

Jan Soukop
cooperator.

Ve Sloupu 27ho července 1852.

235.
Soukop Sušilovi.
Žádá o opravu čtyr básní svých.

Ve Sloupě 11. října 1861.

Veledůstojny Pane!
Pau prof. Procházka, kleréhož co nejuctivěji pozdravuji, upozornil
mne na. některé vady mých básní, jež, jak Vaši důstojnosti vědomo,
vydati hodlám počátkem příštího roku, v svatvečer památky tisícileté.
Co do básní rýmovaných pokusím se sám, bych naznačených vad,
pokud toho dovedu, odstranil, jelikož v tomto druhu veršování více
cviku mám, než ve verších metra antického. Laskavostl p. prof.

345

Procházky otevřely se mi teprv oči a vidím nyní v básních těch po—
klesky, kterých jsem dříve ani netušil. Nedůvěřuje pak sobě samému
a obávaje se, bych při vší dobré vůli i pozornosti křiklavých nějakých
vad bez opravy státi nenechal: osměluji se tímto Vaší Důstojnosti co
nejsnažněji poprositi, byste přiložené čtyry básně klasickému pilníku
Svému podrobiti a pak opět poštou (přes Blansko) laskavě zpět
poslati ráčil.
Neopovážil bych se tohoto kroku, kdyby mi blabosklonnost Vaší
Důstojnosti ke mne [l] odvahy nedávala, a kdybych sám si pomoci mohl.
Zároveň dovoluji si vysloviti co nejpovinnější díky za „Literatu
blatt“, který pilně studovati budu a pak s poděkováním vrátím. Hlu
bokou úctu Vašnostem jak od p. faráře tak ode mne vzkazuje

Vaší Důstojnosti nejoddanější ctitel
Jan Soukop.
236.
Soukop Sušilovi.
Veršování časoměrná.

Ve Sloupě 17. Okt. 1861.

Veledůstojný pane!
Výtečná ochota, s kterou jste žádostnému přání mému tak rychle
vyhověti ráčil, ukládá mi povinnost přemilou, bych své nejvroucnější
díky Vaší Důstojnosti bez meškání složil. Zvláště pak vyslovují hluboké
své díky za laskavá pokynutí, vysvětlivky i opravy, kterými se mi
dostalo vítaného světla u strojení veršů časoměrných, a lituji velice,
že vzdálenost mi na'závadě jest, bych si častější porady a poučení
ústního vyprositi směl. Vyznávám na novo, jakož jsem již v nedávném
listu vyznal, že jsem posud ponejvíce přízvučnými verši se zanášel a
že básně časoměrná Vaší Důstojnosti zaslané jsou prvotiny moje druhu
toho, a že při vší nedostatečnosti dosti píle mne stály. Vůbec přichází
mi tento způsob veršování mnohem nesnadnější býti způsobu přízvuč
ného. Nicméně se všemožně přičiním, bych pilným studováním návodu
Vaší Důstojnosti k Prosodii — i Anthologie i v tomto oboru básnictví
se zdokonalil. Hlubokou úctu od p. faráře oznamuji a setrvám
Vaší Důstojnosti vděčný ctitel

Jan Soukop.

237.
Soukop, farář v Doubravici, Sušilovi.
Blahopřeje k čestnému doktorátu videnské university.

Vysoce důstojný pane a
předrahý učiteli můj!
Račtež dovoliti, abych se připojiti směl ]: přečetným ctitelům
Vaěnostiným, kteří se z nového velevzácného vyznamenání Vaší
Veledůstojnosti srdečně radují, modlíce se Pánu Bohu, aby drahý život
Vašnostin na oslavu Církve sv. i vlasti ještě na mnohá léta v neska
leném _zdraví milostivě prodloužiti ráčil.
Kojím se milou nadějí, že brzo čarokrásné údoli či poříčí Svita
vino navštíviti ráčíte i oblažiti toho, jenž v něm obývá,

Vaší Veledůstojnosti vděčnébo ctitele i žáka
Jana Soukopa.
V Doubravici 2. srpna 1865.
238..

Ondřej Caban Sušilovi.
Posílá členský poplatek pro Dědictví CM. a Mor. Nár. Jednotu.
,

'r

Dvojctibodny, a Visocenčeny Pane Učiteli,
Pane, a Bratře Najvzácnejšíl
Maje od dávna žádost pristúpiti do Dědictva SSV. Cyrilla a Me
tboda pod prednostenstvím Vaším postaveného, a krasňe zrostajíceho,
aby mojej tůžbe vyhovel tu posílam: 10 zl. v striebre, prosíce Vás,
aby ste mňa za spoluúda tretí tridy prijati, a vstupnym listem
ubežpečiti ráčíli.
Sem ešte pripojujem i inych 10 zl. 17 str. jakožto prvoročé
vkladné do Moravské Národní Jednoty, prosíce Vás, aby ste dle po
treby vše ine obstarati ráčili. Bude mne velmi mnoho na tom záležeti,
aby co skór doplnil summu 100 zl. a tak zakladatelem Národní
Jednoty se stati mohel. Škoda že kňazstvo jest vylúčené višším roz
kazem ze spolku tohoto, ktery vplyvem Vel. Duchovenstva len blaho
nosnejším i pro Církev sv. byti mohel.
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Odpuste mojej smelosti, kterou nepriležiti Vám se stati jako ne
znamy') opovažujem. Nech to slúži na důkaz mej k Vám velké
uctivosti a důvěrnosti, kterauž vrelou modlitbou u Boha za Vás pod
porúvam. Boh Vas živ! pre blaho rodu a Církvi. Zůstávam v naj
vrelejši nete
Váš nehodny Ctítel
"Ondrej Cuban

farar komjatioky pri Nitre na Slovensku.
V Komjaticech dne 18 10bra r. P. 1852.

239.

Kaplan Antonín Du'dík (1824—1892) Sušilovi.
Ohlašuje úda Dědictví CM.

Velectěuý dvojíctihodný pane professor!
Zdraví a mnoho dobrého vám na panu Bohu žádám.
Bylt jsem opět tak šťastným, získati jednoho ouda pro dědictví
sv. Cyr. a Meth.
Jest to „Jan Foukal, podsedník z Roštění, dědiny patřící k faře
Kostelecké děkanství Holešovského, jenž mne požádal, bych tu úlohu
vzal na sebe, vám vysocevážený pane professorl slušně oznámiti, že

chce s celou svou rodinou

přistoupitiv III. třídu téhož dědictví.

Protož odesílám vainosti tuto dvojnásobný vkladek totiž 20. zlat. na
stř. ve jménu jeho, s tou srdečnou prosbou, byste mu ráčil co možná
nejdříve po poště odeslati, dostaneli ještě ten obraz a kalendář. Což
by ho arcit těšilo. Pro budoucnost budou se mu .knihy posílati opět
poštou, jelikož v děkanství Holešovském jest již více oudů, a tudy
nevystoupí porto vysoko pro jednoho.
Prosím o vysvětlení otazky, jak pak dlouho dostane se novým
oudům tohotož roku za podíl obraz a kalendář, ježto posud dědictví
vydalo?
Odpuste[l], že vás důstojný pane professor obtěžují list'em tímto;
ale mam důvěru, že jej laskavě ode mne přijmete. Mějte se blaze.
.) se — přetricno.
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S Bohem

ctitel váš

Antonín Dudík
kněz círk. v Kostelci u Holešova.
V Kostelci dne 18. ledna 1853.
240.
Dudík Sušilovi.
Osobní zprávy.. Dědictví OM. Očekávaná návštěva Sušilova. Národní
kroj ve farnosti. Chystá kázání a katechese do tisku. Olomoucké hradby
se opravují. _

Dvojí ctihodný a důstojný pane professor!
Dopis Váš dto 12. března t. r. mne nad míru potěšil, spolu ale
zavázal mě k povinné slušnosti, povděčnost svou několika řádky Vám
tuto projeviti. Jak ten čas vážený pane professor ubíhá! Již 10 let
od té doby, kdežto mi co filosofa druhého roku popřáno bylo, Vás
často vidívati a s Vámi při jednom stole jídávati. Jak se vše mění!
Vy ráčíte být povýšen u vyšší [!] stupeň důstojnosti, p. pr. Kalivoda jest

zhola praelátem, bratr můj Beda ve Vídni jakýmsi pánem, já ale —
bídným kooperatorem v Hrubém
Týnci. Než jsem knězem a toto
jest zajisté vysoká důstojnost v očích věřícího srdce. —Tážete se milý
pane professor, jak mi v Týnci? Inu prosím Boha o svatou trpělivost
a dar osvícení, bych křížky Bohem na mne časem seslané statečně
nésti mohl. To neštěstí mám, že jsem již u třetího faráře a na žádném
nenálezám [l], co by mi v mém věku a přání blaze posloužiti mohlo.
Nějakého vědeckého vzdělání, lásky k vlasti a k mluvě materské
jakož i bratrské lásky darmo hledám od těch pánů. Takto jsem na
sebe, na svoji sílu, mámli jakou, odkázán, i tu kladou se mi překážky
v cestu. Rád bych uvedl kancionální zpěvy v chrámě, než tomu od
pírá p. farář, rodem sice banák z Hřebčína u Olomouce, ale jenž
všecko, co národního, za bláznovství pokládá. Ostatně nekoná žádných
povinností oo duchovní pastýř v chrámě, ve škole, u lože smrtelného,
nýbrž si drží kromě mne, jenž jsem potřebný, ještě jednoho takřka
co svého zastupitele. Že to konsistoř povoluje při nynějším nedostatku
kněžstva, jest mi podivno. — Letos bude náš arcibiskup visitirovat
právě naše děkanství a pak holešovské. 24. dubna bude u nás gene
rální visitací; 22. udělí se na Sv. Kopečku apoštolské požehnání a
později stane se totéž na sv. Hostýně.

349

Tedy něco o našem dědictví. Patrno, že ruka Páně je v tom;
nebot počet ondů množí se jako písek na moři. Jen že ten pořádek
není takový, jakby sobě každý šlechetný žádal. Jak pak pane professor !
nestalli se již ten navrh, kdyby konsistoře taký[!] na sebe něco přijaly,
jak to viděti při dědictví Svatojánském ? Dokud kněhkupectví bude obsta
rávati zásilky, nebude dle mého zdání nikdy dobře, protože ono tuto
věc považuje za mimořádní. —Mi se odeslalo, oč jsem byl prosil; než
v kalendáři pro rok 1855 stojí, že pro tento rok každý spoluoud do
stane: „Moravan“ ,Mapa země Pal. Obraz sv. Cyr. a Meth. (Toto posud
vyšlo r. 1855) Nevím tedy, jeli to dobře.
Těším se již napřed, že mne letos svou přítomností v Týnci po
ctíte. Domnívám se, že i ve farnosti naší bude některé zrnko národní,
ač musím se přiznati, že k velké mé bolesti nšš lid — farnost naše
— národní svůj kroj, obzlšštěm mužští, brzy naskrt již odložil, tak že
se u nás již s hanškem v červených kalhotech, v plášti a klobouku
více nepotkáte, nýbrž s pánem v burnusu, pantalonech a čepicí. I ně
mecký duch straší u nás. Nebot ve škole učí se děti němčině-'a sedláci
11413113qu ve svém nerozumu na to. Ach! milý pane professor!

jak—r—š'd

bych s vámi pohovořil a s ašich ust rozhodná. slova uslyšel, jaký to
bude? Co se mého zaměstnání dotýká.. tedy umínil jsem sobě, s boží
pomocí vydati jeden ročník kázaní; mám jich již brzy pohromadě.
Pak pracuji školní katechese s příklady.
Ostatně nového psal bych Vám z kraje našeho, než vše při
starém. Hradby u Olomouce se začnou zase opravovat na znamení,
že nechce to k pokoji se chýliti.
Tedy budu se těšiti na příchod Váš, jen račte mi oznamiti,
v který asi čas může se to stati [l], abych při domě zůstal. Přijmětež
hlubokou moji uctu a nejvřelejší pozdrav.
S Bohem
sluha
Antonín Dudík

Cptr.

V Hrubém Týnci dne 23. března 1855.

241.

Dudík Sušilovi.
Posílá 1. díl svých tištěných kázání. Překlad Akt sv. mučeníků.

Mnohoetěný, velevážený, důstojný pane professor!

Již několikráte ráčil jste mi podati důkaz své lásky a náklon
nosti ]: m6 osobě, což mne velmi těší. Kterak bych neměl tedy i já,
na Vašnosti pamatovati? Pročež osmělil jsem se, Vám mnohovážený
pane professor! toto moje skromné dílko odeslati na památku. Ovšem
památka tato jest neúhledná a nevím, nálezne-li u Vašnosti schválení,
než buď jak bud, aspoň mam dobrou vůli zavděčiti se. Račte tedy
tento první díl mých řečí přijmouti.
Než věru! budete se snad tázati, jak to vyhlíží s překladem
„Ecbte Akten h. Martyrer'? O milý pane professor! až posud leží
to — ladem. Ovšem rok bude, co jsem knížku byl od Vašnosti
obdržel; než co platno, když v tom roce tak slabá byla má. síla?
Smlouva byla učiněna, že ke konci roku 1856. všecky 3 díly ,Kězaní“
v manuscriptě po hotově budou, ale jak mnoho a mnoho mně jich
schiželo! Tak tedy se úmysl můj tak notně opozdil. Než Bůh da, že
se přece brzy již do překladu pustím. Prosím tedy, mějte mne vy
mluvena. — V náději, že račíte[!] býti zdrav, dávám Vašnosti srdečně
S Bohem
v nejhlubší úctě
Anton Dudík
Coop.

V Týnci 18 19/11 56.

242.

Dudik Sušilovi.
Posílá překlad akt vých. mučeníků („Pruvé dějiny sv. mučeníků vý
chodních“ 1858), který chce věnovati rajhradskému opatu G. Kalivodovi.

Důstojný, velevážený, dvojíctibodný velebný Panel
Všecko kráčí k svému cíli. Podobně dosáhl jsem i já. s pomocí boží
onen cíl, jehož jsem sobě přispěním Vašnostiným byl vytknul. Překlad

„actorum martyrum“ je hotov, jehož'spolu s III. dílem svých kázaní
tuto posílám.
Račte, Velebný Pane, tuto mou práci přehlédnouti & pak dle
uznání pro dědictví upotřebiti. Hodiny celého roku k odpočinku pro
mne určené vynaloženo na tuto práci. Bylbych tomu rád, kdyby
vysocedůstojuý opat Rajhradský Guntherus věnování tohoto spisu při
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jíti ráčil. To ostatní, prosím Vaěnosti pane professor, račte mi pí
semně sděliti.
V náději, že se z dobrého ráčíte těšiti zdraví. očekávám v brzce
nějakou od Vašnosti správu [l], kteráž mi velevítána bude. Můj srdečný
pozdrav bratru'), jeli už v Brně.
S Bohem
Vám oddaný

Anton Dudík
Coop.

V Týnci dne 16. ledna 1858.
243.

Dudík Sněilovi.
Česká prosodia a mluva. Zanechal úmyslu připravovati se na doktorát
bohosloví. Spisuje povídku. Honorář za překlad akt mučeniků.

Vysocectěný, Velebný pane professor!
List Váš, jehož jsem byl obdržel, velikou mi působil radost.
I neprodlévám, na důkaz hluboké své úcty k Velebnosti naň odpovědíti.
Přede vším račtež přijíti ode mne srdečný dík za poslancu kni
žečku o prosodii české. Četl jsem sice pojednání vaěe o tomto před
mětu v kalendáři, než vyznati musím, že jen povrchně. Nyní pak
pustim se do toho s chutí, abych aspoň nechybně rozeznával slabiky
dlouhé a krátké. Člověk přichází často do příležitosti, nějakou báseň
v mateřčině složiti, a pak není to nic pěkného, pakli neví, jak to začíti
a dokonati. Poznávám, milý pane professor, že naše řeč přece jen tuze
hluboko klesla a zanedbávána jest byla!
Bohu budiž chvála, že dle Vašnostina vyjádření a vážného soudu
překlad dobře se mi podařil. Ovšem poklesků a chyb je tam dosti;
než bych se jich budoucně chránil, jest mi toliko na vlastní pilnost se
spoléhati, an znatele jazyka našeho na blízku nemám. Díky Vám
upřímné, že jste mne na to neb ono upozorniti ráčill Zajisté budu se
těchto vad vždycky varovatl. Jungmannův slovník mi arcit schází, ale
pomůže-li Bůh, budu hleděti si ho koupiti. Mám slovník Šnmavského.
Měl jsem sice úmysl na doktorat theol. študovati, než jsem se
z toho již vyspal. Nejhlavnějšl příčina je dosti slabé moje zdraví. Ono:
') Dru Bsdovi D., jenž jako Sušil bydlel u minoritů.
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vyžaduje častého pohybování -se a procházky, než při študování bych
se úplně zkazil. Raději budu pracovati jiným a dle mého náhledu vy
datněiším způsobem pro náš lid.
Můj bratr — jehožto račte ode mne pozdraviti a jemu oznámiti,
že mu budu brzo psáti — ví o tom, i Vám to sdělují, že jsem se
pustil do spisování povídky na základě pravdivě události v Rusích.
Mám již 8 půlarcbů. S pomocí boží chci ji letos dohotoviti a pak,
bude-li se hodit, pro naše dědictví určití. Času žebych měl nazbyt, to
nemám, ježto v duchovní jsem zprávě [!], ale mámli pohodlnou chvílku,
tedy pracuji dále.
Velectěněmb panu opatovi Rajhradskému Gunterovi jsem psal
doloživ poníženou prosbu, budeli nakloněn věnování mé práce přijmouti.
Bude-li chtíti, možná, že se Vás, mnohoctěný pane professor, tázati
bude, kterak Vy o věci té soudíte.
Strany honoráru co mám říci? Těžko u vlastní věci soudcem
býti. Byloby mi to vhod, kdybyste to sá m rozhodnouti ráčil. K tomu
jest to jen překlad.
Toliko s 11b ros a podotýkám: za arch 4 zl. a 6 gratis exem
plářů. Bez toho dal bych jednu nebo druhou školu, kdežto jsem co
katecheta pracoval, za ouda do dědictví zapsati. — Prosím upřímně,
byste v otázce této více ku prospěchu dědictví nežli mě osoby problé—
dati ráčil.
Děkuji ještě jednou za laskavý Vaěnostin list, jehož sobě na pa
mátku nschovám. Přijmetež[l] ode mne hlubokou úctu a srdečně po
zdravení.
Svého milého bratra pozdravuji těž upřímně.
Tím tedy uzavíraje svůj list ostávám
Váš povděěný ctitel

Anton Dudík

Cptf
V Týnci dne 3. března 1858.

244.

Dudík Sušilovi.
Děkuje za práci překladu akt muč. věnovanou. Vzpomíná S-ovy
návštěvy. Usudek o kroměřížském semináři. Pověsti o synodě v Olomouci.

Mnohoctěný, důstojný pane professor!
Bylot to pro mne překvápení [!] milé, když jsem při návratu svém
z domu otcovského ve svém pokojíku Vašnostin dopis byl natrefil.
Okamžitě jsem jej přečetl, a všecko sloužilo k uspokojení mému.
Nyni pak maje za svatou povinnost, odpovědíti Vám, odesílám tuto
několik řádků v sladké uáději, že jich laskavě přijmete.
Předně vřelé a srdečné činím tuto diky Vám, velemilý pane
professor, za ostudu a práci, jakou vynaložíti neobtěžoval jste sobě
strany skromného mého překladu. Bude mi to mocnou pohnůtkou,
hlouběji vniknouti v ducha drahé naší mluvy. Kvitanci, jakž udána,
odesílám tuto. — Jak pak, pane professor, zdali sobě epomínáte na
nocleh, jehožto jste ráčil u mne míti? Až budu farářem, vše se slušně
vynahradí. Vaše cesta, jakouž jste vykonal skrze tři neděle, se mi líbí,
než stýskáte sobě, že výtěžek velmi chatrný. Možná ale, a 'tím musíte
se těšiti, jak podotknuto, že zásoba národních písni již vyčerpána.
Nového u nás velmi málo. Zajel jsem sobě ]: otci do Kojetína,
kdež jsem celý týhoden strávil. Byl jsem při té příležitosti též v Kromě
říži. Právě přijížděli ětudujíci ze všech stran, mezi nimiž mnoho cho—
vanců semináře menšího. Podíval jsem se na tento ústav a vnitřní
uspořádanost jeho. Byl tam veliký zmatek. Ještě se staví, tedy ne
pořádek dosti veliký. Snad Vám bude známo, že tito chovanci — snad
lépe“káranci — budou míti domácí študium, mladí kněží, jáhni a pod
jáhnověý) budou jejich prof. Ubožáci, mají učit, a sami potřebují vůdce!
1) Podjáhni asi sotva, jáhuí v těch případech, kdy ukončivěe bohovědná studia
byli ještě tak mladí, to ani s dispensí nemohli býti vysvěceni na kněze a ustanovováni
proto na čas za praeíekty semináře (internátu s gymnasiem); vzhledem k tomu, to
tehdy se na studia sthdcěkolská chodilo kolem 12. roku a později, ae ovlem odbývány
někdy dvě třídy za rok, nebyly případy takové právě cestě. Didaktioká a vychovatelská
průprava arcit byla jako na jiných ústavech skrovná, vzdělání odborne se začátku zá
viselo docela na píli a nadání jednotlivců.
Chovanoi dlouhá letu nosili, jako bohoslovci olomoučtí, černý úzký talár, t. ř.
kleríku, a to celý den, i při hrách (lepil žáci již od vánoc ]. třídy), za opmk červenou
stuhu, venku až do let sedmdesátých nízký cylindr (zsěež jim od vlasteneckých uličníků
nadáváno sbrotkařůc, jinak, pro cerný lat, vkavonůc); lepllm žákům udělována tonsun
v 2. třídě. Kněhtvo i obecenstvo, povežujíc talár více za roucho liturgické neb aspol
úředně kněbkě, namnoze soudllo jako Dudík; svláetě uráželo, kdy! tu a tam některý
chovanec — dle dávaněho příkazu — nosil ne tak i doma o prázdninách. Kdo si ne
přiměřený, ba přímo nezdravý úbor ten pro hochy smyslil (nn útraty jejich, ne ústavu,
jako v alumnáteoh), vysvitlo by snad z úředních listin; říkávalo so toliko, že arcibiskup
se tu řídil tím, co byl viděl v ústavech italských. Ani jinak nebylo po celá dedtiletí
o potřeby hmotně, o přiměřenou výživu, pohyb na čerstvém vzduchu atd., ani učebně
24
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— Víte-li, jak nazývá lid tyto chlapce v klerikách, s tonsurou a
kolárem? Sit venia — pta/stanepanáčkyl! Věru tím se nezvelebí du
chovenstvo. Arcivojtoda Maxim. má taky seminář pro svůj řad, a
chlapci nechodí 'Ve vysokých b .tách a s kola:-em. Pro chlapce se tato
věc nehodí, což pro dospělého muže a kněze odznakem býti má. Než
ostatně „videant“l Dále povídá se, že náš metropolit před svým od
jeadem do Říma provinciemi synoduslaviti chce. Avšak kde jsou_
napřed pastorální konference jako v Budějovicku? Co asi na _evětlo
přinese synoda Vídenska? Ostatně nejsem více a to novin podati ma
jících nějakou dp sebe zajímavost. Jsem nyní tak dalece zdrav a to je
nejlepší poklad, jehožto i Vám, pane profossor, : hloubi srdce svého
přeju. Ze můj brau- opětnč obdarován byl zásl. penízem od Will-terub.
krale. třebas Vim zl-ámo Těší mne to. Račte ho, budeteli s ním
rozpravěti, ode mne v bratrské lásíe pozdravili.
Tim tedy ukončují svůj list :: odporoučeje se do Vašnostiny lásky
a přízně znamenám se.

v hluboké uctě Vám docela oddaný
Anton Dudik
COOp.

V Týnci dne 9. října 1858.
245.

Jan' Faborsltý. kaplan židlochovický, Sušilovi.
O rytbč mapy Palestiny, již F. byl pro Dědictví CM. nakreslil
(srv. č. 38).

Důstojný Pane Professor!
Došel mne dnes list od p. t. prof. Šembery. Ačkoliv mi píše, že
zároveň i Vašnostem list odeslal, uznávám za hodno dopis jeho na mne
též Vám zdělit, nechtě o své vůli s ním vyjednavat. Ja jsem — dle

jeho náhledu — docela pro rytbu

do ocele, an to mnohem více

nestojí, a mappa je mnohem krásnější. Poslal mně na okaaku litogra

fovanou mappu Černé Hory. Kdyby měla palestina tak vy padat[!],

veliké cti bychomní ['] nedošli.Je lo jarmareční
valně postaráno — sotva tak vinou arcibiskupuvou, jako
potřebám těm nerozuměli anebo nelrouínli el neochotných
davky obtěžovati. Praeíeklům totit nevedlo ee tuze lépe,
obětovností většiny z nich umotuěn zdar ústavu dobrého,

ěkrabanice.

jeho rádců, kteří buď samí
činovníků jeho většími pola—
a jen osobní svčclomitoatí a.
ale nedostatečně vybaveni-ho.

Pročež se s ostatním výborem raději pro rytbu do ocele račte
usjednotit. Ostatně z dopisu P. Šembery vyrozumívam, že to ve Vídni
c rytbou vůbec bledě stojí, a že bychom snad mnohem lepe[l] byli
udělali, kdybychom se na někoho byli obrátili do Prahy. Mappa nú
kladem Matice České — Okolí pražské — vydana [l] je non plus ultra,
a dělá. Matici velikou'čest. P. t. prof. Šembera v dotčeném listu —
žlašt[l] ku konci — jaksi nemile naříka na nedostatek výtečných rytců.
Co jest to pro celou Víden[l] asi tři neb čtyři?“ Prosím, račte mi hned
odepsat, co a jak? by již jednou pořádek se mohl udělat.
Též jsem psal p. Šemberovi, že mu Dědictví Sv. Cyrilla a Me
thoda poštovní :: jiné útraty se srdečnými díky vynahradí. Duvěřuji
ee, že stím budete srozuměni. — Peníze na plotnu by se mu arcit musely
odeslat jak píše 15 zl. stř.
()d p. Dr. Škorpíka jsem posud neobdržel ničehož.

Š nejhlubší úctou Vašnostin

Jan B. Faborský.
In festo Conversionis Scti Paulí') Seelovicii 1853.

246.

Fáborský Sušilovi.
Bytí mapy.

Důstojný Pane Professor
Velebný Pane l'
Včerá[!], přijdas Brna domu [l], obdržel jsem list od prof. Šembery.
Píše mi, že plotnu měděnou koupil, musel však k zaslaným 15 zlatým
ještě 3 přidati (stojí tedy 18 zl. stř.) Zdražení to se stalo tím, že od
3 let, co on byl dal plotny pro Moravu dělati, cena mědi znamenitě
postoupila. Ujišťuje mne však, že je plotna velmi pěkná. Přiložil konto,
jež Vašnostem odesílám.
Rytec Knorr Cech již práci započal. Nevěda sobě však v písmu
měst (větších, menších, dědiu, atd.), pohoří, kopců: řek, rovin atd.
pomoci, antja začátečník ne přísný všude dělal rozdíl, poslal mi mappu
zpět-, prose mne, bych mu neprodleně dal vysvětlení. Dnes jsem již
') 25. ledna.

24.
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počal opravy a dá. Bůh v sobotu mu vše odešlu. Pracuje prý 'pilně.
Poprosím ho, by sobě pospíšil.
.
Poslal bych rytcův liet též Vašnostem, potřebuji ho však k Opravam.

Vaší Důstojnosti s nejhlubšl úctou oddaný

Jar; Boj. Fáborsky.
V Židlochovicích in festo Seti Longini Martyris 1) 853.

'

247.

Faborský Sušilovi.
Objednávka tuše na kresbu mapy.
Flboraký píše list na 8. str. papíru, na němž mu psal Schncpí do Židlochovie
. adresou na str. 40. Adresa nn str. 2 zní: Židlochovice. Důstojuémn Pánu Penn
Františkovi Sušilovi, řádnému professoru hibl. študil, do Brna. Minoriwn, příležitostně.

Důstojný Pane !

Byl jsem požádán, k p. Obdržálkovém stručné historii Černé hory
(pro letošního Moravana) vykreslit chemickým tušem (iuk0ustem) mappu;
Svolil jsem pod tou výminkou, když mně p. 't. hrabě Taroucca za

opatří chemický

tuš

(NB. ne inkoust, jenž brzo vyschne a tím

nepotřebným se stane; tuše sobě mohu však natřít dle potřeby a libosti) a

příhodný k témuž kreslení

papír. Pan Hraběbyl tak laskav

& šel se mnou k Schnepfovi,
který vše ve Vídni objednal (zda se
mi, že mu p. hrabě odporoučel zlašt Raucha)
a mně zaslat připo
věděl. Včera mi však na písemnou poptávku tuto poslal odpověď.*) —
Vertas, rogo perhumile.
Byl bych psal na p. hraběte, vím však, že není v Brně, a Kuldu
by posel nenašel, pročež se neračbe horšit, že se vždy obracím na.
Vašnost.
Rád bych, kdyby p. t. Kulda vše n Perny objednal a mně co

nejspíše zaslal, bych se do práce pustit mohl. Per několik
mám,
jen papíru a tuše mi zapotřebí. Papíru as 3 archy, z nichž každý by

byl nejméně jednou tak velký,

jako je litografovanamappka

Černé hory (příloha ke Slovenským Novinam). Též prosím, by se p. t,

Kulda u Perny přeptal a mně laskavě sdělil, jakým
se tuš chemický tře — zdaž jako tuš obyčejný.
.) 16. března.

způsobem

S nejhlubší úctou

Vaší Důstojnosti oddaný
Jan Boj. Fáborský,
kaplan.

*)

Brann 28 Juny 1853.
EW. Hochw.

Beantwortend Ihr Geehrtes vom 28. d. M. mache Ihnen bekannt,
dass die lithograíische Anstalt in Wien keinen solchen Tusch verkauft,
und ich des Umdruks Papier [l] wegen, es zu bestellen keinen Auftrag
von H. Grafen Sylva Tarncca hatte, weswegen ich Ihnen beydes nicht
scbicken kann.
Ich glaube, Sie werden Sich am besten an hiesigen Steindrucker
Perna wenden, vou dem Sie es jedenfalls erhalten werden.
Ergebenster
V. E. Schnepf.
2482

Matěj Procházka Sušilovi.
O své zkoušce z češtiny.

Vysoce učený Panel
Drahý příteli!
Zkoušku klasurnou již jsem dne 23. t. m. odbyl, a snad dosta
cečným prospěchem. Měl jsem dvě úlohy: 1. Jaké pomoci poskytla
neb poskytuje novější literatura česká k seznámení se se starou klas
sickou literaturou řeckou a latinskou. 2. Překlad asi dvou listů z ně
meckého díla Weberova: Andreas Hofer. Toto poslední, věřte mi, více
mně zatopilo, nežli první úloha, jelikož k tomu žádných pomůcek a má
zásoba slov posud pohříchu dosti skrovna.
V pondělí bude dopoledne ústní zkouška. Hodlám tedy odpoledne
o 2. hod. s tlakem párovozným opět do Brna odjetí a snad již o_de
'sáté neb jedenácté hodině před půlnocí již v Brně býti. Na štěstí vzal
jsem sobě klíč od domu sebou, jinak bych se tam nedostal.
Zprávu o Vašem díle již jsem Šestákovi odevzdal.
Úctivě a přátelsky Vás líbaje zůstávám
Vám vždy k největším díkům povinnovaný sluha a přítel
Matěj Procházka.
V Praze dne 24. června 1853.

249.

Matěj Prochazka Sulilovi.
Úpisy na státní půjčku. Spisy pro Dědictví CM.. Dílo o královně
Dagmaře. Drobnosti.

Bruuae — Iu festo S. Ignat Loyul.') 1854.

Důstojný pane professore!
Veledrahý příteli!
Subekripci na státní půjčku již se stala, a sice takto:

Prof.Sušickýpodepsal.......

. . . 800 zl. stř.
„Hainiě„ ..........800„,

„ Klímek,', ..........
Veias

„

„

. .

. . . . .

Janíčekasi .....

Noettig asi toli[l] co Janíček

Geissler
') .......

200, ,

. .

.

200

„

„

. . . . . . . 400 „ „

100„

a. pro Vaěnost pana Professora osmělil se prof. Weiss podepsati —
200 zl. stř. Tolikéž podepsal jsem i je.. Tuším, že budete Valnosti
s tim docela spokojen, aniž třeba pro tuto sumu se strachovati nedastatku
pro vlastní potřeby, jelikož suma ta na čtyři léta se zaplati a sice
malou ujmou měsičného. Netřeba tedy Vainostem, by sobě o těchto
prhdninach v něčem ujmu činili. Ujma služného započne koncem mě—
síce zaří.
Jelikož matice česká 15.000 podepsala, ujednali „jsme mezi sebou,
aby i naše dědictví 5000 na státní půjčku dalo. Tuším, že Vašnosti
s tim srozuměn budete.
An právě jsem přemýšlel, mam—lipeníze pro Vašnost vyzdvih
nouti a do Teplic zaposlati, obdržel jsem druhé drahocenné psani
Vašnoetiné [l]. Učinim tedy, jak Vašnosti přejete, aniž peněz těch
vyadvihnu.
P. provincial mimo pozdraveni Vašnostem vzkazuje, že před
15. tohoto měsíce nelze mu z Brna odejiti; nesejde se tedy více s vele
važenými a důstojnými pány, o nichž v psaní Vaěnostiném podotčeno.
J. Exo. nejdůst. na! p. biskup na státní půjčku podepsal 36.000 zl.
stř. Náramna zajisté to suma! Nikdo nepochopnje, kterak ten pán to
napraví, aby v domácnosti své nepřišel v nesnáze. Rajhradě“ podepsali
') 81. července.
') Professoli a představení bohosloví.

40.000 zl. V největších nesnazecb, jak snadno pomysliti lze, jest hrabě
Sylva-Tarouca., který, jak Vašnostem vědomo, těměř krýcars nemá a
přece by rád lojalnim se býti osvědčil.
Asi 7. měsíce srpna přijede do Brna Štulc se životopisem ža
doucím SS. Cyrilla a Methodia; tak aspoň ujištoval hraběte Taronecu
zvláštním psaním. Kalendář již čtvrtý arch se tiskne. Dílo Jak. Pro
chézkovo teď teprv mohu zase dale problížeti; protože jsme tímto dnem,
co Vašnostem píši, školy ukončili.
Dr. Dudík byl tyto dny v Brně a zůstavil mně dílo v dénském
jazyka, v němž národní písně danského lidu o královně Dagmaře,
bývalé dceře vévody Brněnského Ottona IV. r. 1213 smrtí sešlé, se
obsahují, maje za to, že mezi řediteli fabrik Brněnských snadno na
lezneme takových, kteří jazyka danského takou znamost[!] mají, že by
nám — t. j. našemu dědictví pro kalendář — je mohli přeložit. Jsoutě
obsahu romantického. Jmenovitě se v nich vyslavnje krása a dobrota
oné královny.
Farář Keil již se navrátil do Brna a. cítí se o něco lepším;
Šuderlu až posavšd jsem neviděl, tolik ale se dověděl, že mu lázeň
prý nic neprospěla. — Úroda jest u Brna velka, o ceně však teď
velmi kolísavé nemožno nic jistého psáti. — Tomeš 1) míní již tohoto
měsíce do Luk odjetí. Snad pojedeme spolu, totiž buď 5. ňeb 7. t. m.
Kulda bude administratorem. Zůstanu asi 8 dní v Jihlavě.

Poslal jsem Vašnostem také vyzvání Matice české- kn pracím pro
Album. Nevím, dostal-li jste ho[í] či nic, jelikož o něm nezmíňajete.
Jinak nejsrdečnější úctu všech ctitelů Vašnostiných v Brně vy
řizuje trvám
Vašnostem oddaný přítel
Mat. Prochazka.
250.

Matěj Procházka Sušilovi.
O Cestě do Terstu (srv. F. 8. 352).
Adresa na str. 40: : Sloupu.

Důstojný a veleuěený pan pan František Sušil,

professor theologie. starosta Dědictví ss. Cyrilla a Methodia, čestný rada konsistorní atd.

v klášteře
Mino ri tukem
9/9 _ Brůna. 9-9.
') Šimbera.

v Brně. %riinn. — Razítko na 5kr. známce: Blansko

Důstojný pane starostol
Drahý příteli!
Obdržel jsem psaní Vašnostino, ale nezaradoval jsem se příliš.
Je to veliký rozdíl platit za cestu do Tersti[!] 15 zl. pour plaisir & zase
za ní[l] p'latit (také pour plaisir) asi 68 zlatých. Ovšem že možnost
v Mariboře') se zastaviti, jest velmi lákavá., avšak tím delší a útratnější
byla by cesta ta. Já pak se bojím jednak že nevystačím s penězi
svými, budu-li ohtíti také do Olomouce, pak že příliš mnoho času
ztratím, jelikož by ta cesta napotom na 6 neb 7 dní se protáhla a ja
přece ku pracím svým ještě velmi opozdilým nejméně čtrnácte dní
potřebuji. Mám tedy chut a nemam.
-Už před obdržením psaní Vašnostina ustanovil jsem se na tom, že
v pondělí příští aneb v úterý zase do Brna se vrátím, abych s větším
úsilím mohl o své úloze pracovati. Při tomto ustanovení hodlam setrvati
již také proto, že se domnívám, že nynější pošmourné a deštivé počasí
aspoň do té doby jistotně bude panovali, & já bych nerad v dešti
cestoval. Prosím račte tedy až do té doby strpení míti & mne v Brně
očekávati. Vyjasní-li se na den Jmena Panny Marie, vydím se hned ten
den na cestu.

Pozdravují Vašnost všickni Sloupenští, zvlašt [!] pak pozdravuje
pana starostu
Vašnostin ctitel
Matěj Prochazka.
V Slonpě dne 8. Sep. 860.

251.

Matěj Procházka Sušilovi.
Nemůže vyhověti pozvání do Jemnice.

Veledůstojný Pane kanovníkul
Drahý příteli!
Právě když jsem se chystal k výletu do Adamova, došlo mne
velevzacné psaní Vašnostino, vyzývající mne do Jemnice. V prvním
okamžiku radostně rozechvělý Vašnostinými slovy, chtěl jsem skutečně
v týž den ještě (v neděli 22. t. m.) do Jemnice poštou odjetí. Ale
') u biskupa Slomška.

361

uváživ, že jsem ještě nedávno při svém návratu z Pernštýnské Bystřice,
odkud jsem o třech hodinách v noci odieti musel, se značně zachladil,
& žehych jede celou noc ještě více a snad i nebezpečně se zachladiti
mohl, pustil jsem mně jinak milou myšlenku o výletu do Jemnice
mimo sebe a vyjadřuji zde toliko ještě srdečné díky jak veledůstojnému
panu arciknězi za laskavé a. pro mně[!] velmi čestné pozvání tak Vašno
stiné Vcledůstojnosti za drahocenný mně poslaný list. Snad co letos
se státi nemohlo, provede se snadněji na přesrok.
Se vši úctou trvá jak veledůstoinémn panu aroiknězi tak Vašno
stiné Veledůstojnosti
oddán

_

Mat. Procházka
prof. lgym.
V Brně dne 23. září 1867.

252.

Friedrich Chrysander (1826—1901), vydavatel & spisovatel hudební,
Sušilovi.
Sbírka národních písní a přehled jich do němčiny. (Srv F. S. 246.)
Adresa na 4. str. 80: An den Hrn Herausgeher der Mithrischen Vollrslieder, durch
gůtige Vermittlung der Verlsgshnndlnng K. Winiker in Brůna. — Razítko (Freimerk
— 9 Kreuzer): Mainz 15. Sept.. 1853 6-7. — Frankfurt 15. Sept. 1853 91/2'51/8' ——
Brůnn 18. Bept

Hochgeehrter Herr,
Meiner wshren aufrichtigen Meinung uber Ihre ausgezeichnete
Sammlung, die in der SJ) Musikztg ansgesprochen ist, weiB ich hier
nichts zuznfttgen, als den Ausdruck lebhaften Dankes fitr die mir be
reitete Freude. Auf das Ganzekomme ich in einem weiteren Zusam
menhange znruclr. Es mangelt mir aber die Kenntnis der Sprache
der Lieder u. also viel. Daher bitte ich sehr, wenn Sie es irgend uber
sich gewinnen kónnen, wenigstens Einiges zu uhersetzen oder uber
eetzen zu lassen. Sollte es nicht gerathen sein, diese verdeutschung in
einem Octavbende nachtriglich herauszugehen, die Lieder in der Reihen
folge, welche sie in der groBen Sammlnng einnehmen, auBer den
Lesarten begleitet mit Bemerkungen uber die eigenthumlichen Sprach
.) Sůddeutschen.

laute, uber Accente, Rhythmen, musikalisehe Instrumente u. dgl. Bei
meinen vergleichenden Zusammenstellnngen verschiedenster National—
gesange íinde ich immer mehr, wie wichtig besonders die Erwugung
der sprachlichen Eigenthumlichkeiten (uberhanpt die ganze Gliederung
der Sprache) ist; eine uppig entwickelte Sprache, wie z. B. die iin
nische, hat gleichsam alles Tonmaterial in sich absorbirt n. luBt Ge
sang gar nicht nehen sich aufkommen.
Im Fall eine Úhersetzung sich nicht pnbliciren lasst n. Sie be
sitaen dieselbe vielleicht handsehriftlioh — wollten Sie mir da dieselbe
wohl zu Benutzung uherlassen, oder da solches vielleicht zn gewagt ware,
mir das Treň'endste auf meine Kosten abschreiben und mit einigen
gutigen Bemerkungen begleitet mir zukommen laBen. Durch Schott's
Stihne in Mainz, oder durch die Buchhandlung von Oertzen u. Schlópke
in Schwerin wird solohes sicher an mich gelangen.
“Ich habe, anBer Artikeln in der M-Ztgf) nur eine kleine Sehrift
verbďentlieht, die ich Ihnem zusenden werde; sie wird aber Ihrer
Nachsicht sehr bedUrfen.
Verzeihen Sie mir meine zum Theil merkwtirdige Bitten, sie
kommen von Jemand, dem Ihr Geschick und FleiB und der Reichthnm,
uber den Sie gebieten, Hochachtung und Bewundernng einňóBen.

In hochachtungsvoller Ergebenheit
Fr. Chrysander.
Schwerin d. 12. Spt. 1853.
253. '

Chrysander nakladateli Sušilovy sbírky národních pisni.
Opakuje přání v předešlém listě pronesená.
Adresa na 4 str. 80: An die lóbl. Bnchhandlnng K. Winlker. Briinn. K. Mihren.
fr. — Hnitka: Schwerin 17/5. -— Hagenow-Rostock III B, 17/6. — Brůnn 20. Hai.

Schwerin im GroBherzogdmm Meklenhnrg 16. Mai 54.

An die lóhl. Buch- und Kunsthandlnng 'd. Hm K. Winiker
in Brann.
Die Anzeige von F. Snschil's Mahrischen Volksliedern in der
Suddeutschen Musikzeitung ist von mir verfaBt, ich erhielt die 3 ersten
') '“jmenovaná S. Musikzeitnng.
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Hefte von der Reduction zugesandt. Der betreffenden Nummer legte
ich einen Brief bei an den Hrn Herausgeber, auf welchen mir nichts
erwiedert u. der vielleicht garnicht befórdert ist. Die in Ihrem Verlage
erscbeinende Sammlung gehórt namlich, wie ich aus der Vergleichung
fast aller gedruckten Samplungen der verschiedensten Vólker hin
reichend erfahren habe, zu den allervortreti'lichsten sowohl dem Gehalte
wie der Anordnung nach. DeBhalb werde ich nuchstens in der-Zeit
schrift f..d. Alterthnm von Wolf und in der Sud. Musikztg u. in selb—
stundigen Ahhandlnngen noch wiederholt darauf zurtlckkommen. Ich
sprach darum gegen den Vert. den Wunsch aus, einen Theil derselben
ins Deutsche ubertragen zu sehen, mit einer ebenfalls- deutschen Ein—
leitung zu der ganzen Sammlung, das VerhttltniB nn andern slavischen
Gestingen, den Vortrag, die Volksieste, die ubl. Tanze u. musikal.
Instrumente betreďend. Mit derselben Bitte wende ich mich nun
an Sie, und móchte fitr die AbfaBung, wie sie jetzt beliebt ist, raten,
dem Ganzen wenigstens ein genaues nach den Liederaniungen geord
netes Register mtihriseh und deutsch beizugehen; deBgleichen eine Ein
leitung in beiden Sprachen, die sich uber die ohengenannten Gegen—
stande zu verbreilen hatte und auch, was fast das wichtigste, uber
die Art der Melodienaufzeichnung Nachricht gttbe. Ebenfalls kónnten
anbangsweise die verbreitetsten Lieder hervorgehoben u. deutsch
gegeben werden, aus jedem der 10 Abschnitte die charakteristischen,
wenn Sie es nicht vorziehen, diese verdeutschten Lieder in einem kl.
Octavbande (mit Angabe der Quellen, d. i. der betreffenden Nummern.
in der groBen Sammlung) zu vereinen, um so die Bekanntsohaft mit
dem ganzen Liederschatze zu ermbglichen u. Ihrem schónen Unter
nehmen mehr Freunde zuzuwenden. Áehnlich hat NeBelmann jangst
die litthauischen Lieder gesammelt und eine kleine Auswahl besonders
drucken laesen.
Diese Vorschlage werden Sie mir sicherlich nicht verargcn, auch
dann nicht, wenn Sie durch anderweitige Racksichten gehindert sind,
mir zu willfahren. Sollte insbesondere die Publication der Úbersetzung
Schwierigkeiten iinden und Sie davon abstohen mitssen: so erlaube ich
mir die Bitte, mir entweder das Originalmanuscript oder abschriftlicb
dasjenig'e milzuteilen, was vorhanden ist und meinen Zwecken, so
genau wie móglich mit den mahrischen Licdern bekannt zu werden,
entspricht, also Úbersetzuug u. s. w. Ich werde Ihnen fitr alle Falle
die verlangten Garantien u. fůr die Muhewaltuug eine Entschttdignng
gewtihren.

Die Fortsetzung der Sammlung, also von Haft 4 an, bitte ich auf
Rechnnng
der Buchhandlnng Oertzen u. Schlópke in Schwerin mir
sobald als měglich zugehen zu lassen. Directe Zuschrift wird unter
einfacher Adr. an mich gelangen; ich sage im Vorans meinen Dank,
wenn Sie mich bald mit einer Antwort erfreuen mógen.
Mit Hochachtung ganz erg'ebenst

Fr. Chrysander.
Wenn Sie Samml. anderer slavischer Nationen auf
dem Lager haben, so bitte ich mir die Preise anzugeben

(wenn Melodien
Kunfer.

dabei sind); Sie ňnden an mir einen
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Kanovnik Matěj Kittner Sušilovi.
O jakémsi zakročení u švagra Vorla v Ivančicích (srv. str. 501).
Psáno ěvabachem, s několika chybami pravopisnými. ! psáno j, j — g, ou — au,
ě — na nebo s s dvěma čárkami, v — \v.

Drahocenný Příteli !
Hned po obdržení Vašeho psani posplěil jsem si, Vaši žádosti
zadost učiniti, & jeětě toho dne jsem na mého Pana Švagra. Vorla.
v Ivančicích psaníčko odeslal, takže jej dozajista ještě před určitým
dnem, 20těho 9br, doslo. Vam jsem ale dříve psati nechtěl, až bych byl
od švagra odpovědi dostal. Na _tu ale ještě do niěka čekam, a protož
také nevim, jak celá.ta zaležitost vypadla. Vy snad již známosti o tom
miti budete. Již několikráte jsem se k tomuto psaníčka chystal, ale
pokaždé jsem to zase odložil, doufaje, že snad ještě zejtra této očeká
vané odpovědi se dočkám.
Poněvadž mně kompetenti všickni byli neznámí, protož jsem se
v mém psaní jen na Vás odvolával, důklady, jak jste mně je popsal,
ěvagrovi r'ozložil a jej ubezpečil, že přesvědčen jsem, že Vy byste se
_jeho dozajista tak neajímal, kdybyste o jeho hodnosti etc. sam pře
svědčeni neměl. Co jsem tim pořídil, neboli nie, doníěka nevím a každo
denně ještě zprávy od Pana, švagra očekávám. Vás ale jsem již děle
nechtěl bez odpovědi zanechat, abyste snad, kdybyste také od tamtud
žádné zprávy neměl, sobě nepomyshl, žebych žádosti Vaši byl snad

opovrhnnl.
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Tak daleko jsem měl včera psaníčko dopsané, když ke mně
Padorwský') Ssauer přišel, jenž se Vám mnohokráte poroučeti nechává.
Odložil jsem tedy neukončený list, doufaje, že snad do dneška nějaké
zprávy z Ivančic dostanu. Ale i dnes ještě nic nedošlo, tak musím
hledět, abych psaníčko dokončil, a jej dnes na poštu dostal.
Nového Vám nic psáti nevim, krom toho, což Vám nápodobně
z Novin známo jest. O Vašem vynacházení & zdraví jste se v Vašem
psaní nezmínil, doufám tedy, že jste neměl příčiny, o nějaké změně se
zmíniti, a že tedy ještě v starém stavu se vynacházíte. Já chvála Pánu
Bohu pořád ze stejného a stálého zdraví se radují, jakož i také Matka .
a sestra, kteréž se Vám obě uctivě poroučejí.
Srdečně Vás objímám, a v té naději, že Vám, jak jen zprávu
z Ivančic dostanu, tedy v krátkém času zase psáti budu, zůstávám
Váš upřímný přítel

Matěj Kittner.

V Mikulově dne 29téh0'9br 1853.

255).

Guardian Leo Čepka Sušilovi.
Posílá svou knížku a děkuje za darované spisy (srv. str. 231, “247(l.)

Převelebný a Veleučený Panel
Abych přímou a velikou uctivost svou ]: Vaší Převelebnosti do
svědčil, drznnl jsem se poslati maličký a z ohledu slovesného obsahu
k Vaší vznešenosti chatrný dárek, tu modlitební knížku pro vojáky;
mínil jsem tím i povinnost svou vykonati, odtud povstavší, že Převe
lebnost Vaše přeloženým hymnem Svým, Ave marie stella — spravení
mého mi usnadnila; toto ale plnění povinnosti mé posláním moravských
národních písní a Krbcova bezženství Převelehnost tak vrchovatě od
měniti ráčila, že se nikdy nebudu moci dostatečně odplatiti, proto v citu
uznané nemožnosti tím příměji a srdečněji Převelebnosti Vaší děkuji. Když
prosím, byste tento vyjev [!] povděčnosti rád přijati ráčil, připovídám,
že nepřestanu k nebes Pánu hluboké vzdeohy pozdvihovati, by dlouho
a čerstvě Vás nám zachovati a tím k blahu nám přispívati ráčil.
') Pardorí (anory).
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Když dlkův činění opětuii, zůstávám
Převelebnooti Vaší ponlžený sluha
P. Leo Cepka
kapncln.
Ve Vídni dne 19. Října 853.

256,
Farář Karel Kandus Snšilovi.
Žádá o překlad núr. hymny.
Několik pnvoplsných chyb.

Předustojný Veleučený Pane!
Přiloženou „%Olfůblmnu“ podal mi Novo-Městský podkraiský
ku překladu pro lid náš moravský. Mně však to není dáno, a pro za
chování cti &dnstojnosti řeči naší máterské nevím se jinam jako na. Vaši
Velebnost s tou velikou prosbou obrátili, byste ráčil tu práci na se
niti, & překlad lúskavě zas na mne [l] odeslati, by kn tisku ještě včas
mohl podán byti.
Vím, že mně Vaše Velebnost pro tuto mou smělost nezazll &
prosím o dobrotivé povolení, bych se v nejhlubší pokoře mobl značiti

Vaší Dnstoinosti oddaný sluha a ctitel
Karel Kandns,
farář.

V Običtově 18 13/4 54.
EBoít Goat.

257.

Minorita Sebastian Čapka Sušilovi.
Děkovný list na rozloučenou.
Několik pravopisných chyb, m. j. Pána m. Pane.

V Praze dne 1. října 1854.

Velectěný Pane Professor!
Nemoba se ústně s Vámi, důstojný Pane, rozloučiti & Vám za
Vaši dobrotivost děkovati, čínlm to písemně, a tedy srdečně děkuji za
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tu přemilou laskavost, kterou jste mně vždy tak dobrotivě proukazo
vati ráčil; dopřejeli Bůh, že bych se zase, jak doufam, do Brna na
vrátil, tedy všecko vynaložím na to, bych se Vám, vroucně milovaný
Pane, zavděčiti mohl. Račte zatím toto ujištění mé vděčnosti laskavě
přijati. Bylbyeh dřív psal, ale nezdálo se mně, že byste již v Brně
byl a protož jsem čekal až na začátek školního roku, neboť jsem dobře
věděl, že zase putujíc'e [!] pilně po milé Moravě, sotva den na jednom
místě se zdržujete. Byl jsem v Bystřici na svatém Hostýně, byl jsem
v Pavlovicích a v Prosenicíoh, a všady mně pravili, že jste tam právě
byl; když jsem neměl nikde to štěstí, Vás, velectěný Pane, náhodou
někde nalézti, tedy aspoň se těším, že Vám teplice [tak] u Trenčína dobře
k zdraví sloužily. Z Prahy “bych Vim něco psal, ale nevím nic ob
vzlašníhom, prosím však poníženě, byste pánům professorům Procházkovi
a Weissovi mě uctivě poručení laskavě vyříditi ráčil.
S hlubokou úctou zůstávám povždy
Vaší Velebnosti srdečně oddaný

Sebastian Čapka.
258.

Čapka Sušilovi.
Zpráva o hledaném Pešinově Moravopisu. Sušilových sv. Otcův a
Moravských písní, 0 tisku českého Písma v Praze.“

Četné pravopisně chyby.

Veledůstojný Pane !

Poctěn dopisem Vaším myslil jsem, že za týden, neb jistě za dvě
neděle Vaší důstojnosti odpověd dám; zatím k nejvyšší mé mrzutosti
nebyl jsem v stavu ani do konce května odepsati, bych dostatečnou
odpověď dáti mohl. Protahlo se to z příčiny onoho Moravopisu. Není
ho ani v archivě kapitolském, jak mne důst. p. kanovník Pešina
ujistil, ani v bibliothece, do které jsem jen jednou za týden přístup
měl. Pan p. Štulc mně poradil, že bude v Museum, avšak ani tam ho
není. Pan Hanka chtěl mně aspoň poraditi, kde leží; díval se do knih,
zdáliž by to nebylo někde poznamenáno, a když se nic nedozvěděl, tedy
pravil, že snad bude v brněnském Museum. Napadlo mu těž, že snad
bude opis ve farním archivě u sv. Vojtěcha, neboť prý Bolelucký ten
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rukopis sobě opsal a tam snad uložil. Tázal jsem se na to, a dostal
přislíbenl, že to—pan farář prohledne, zdali tam je; zatím až posavad
žadné nemam odpovědi. Přihodilo se však, že jsem t to dni se sešel
s důst. p. kanovníkem Pešiuou, a tu on mně vypravoval, že si zpoměl
na to. Ten díl Moravopisu, který ještě nevyšel, leží v brněnském
Museum, ale prý podle vyjádření pana Dra Volnyho nemá toli[l] ceny
do sebe, by s prospěchem vydán býti mohl, a to prý příčina, proč
dosavad tiskem nevyšel. Tedy se, Velebný Pane, sám o tom přesvěd—
číte, hodí-li se ten rukopis k vydání či ne.
Pan Hess rad by vydání Svatých Otců apostolských přijal, ale
nyní mu to nemožno, nebot má mnoho jiného k vydání. Kdyžbyste
tedy ráčil trochu posečkat, už by poněkud s tím byl v pořádku. —
Co se týká. písní Moravských, ubezpečoval mne pan Pospíšil, knihkupec,
jenž české národní písně vydava, že ještě ten rok u Vinikra v Brně
vyjdou.' P. Pospíšil vydává, jak Vám jistě známo, obzor literatury a
tedy se již dříve sám písemně Vinikra na Vaše písně tazal. Ten mu
odpověděl, že se pro slabý odbyt s vydáním opozditi musí, tento rok
však dozajista celé vydání ukončí. P. Pospíšil řekl, žeby snad byl
p. Vinikr lepší odbyt měl, kdyby svazečky nebyly tak úhledné, nýbrž
raděj sprostější. Pan Hofmann, u kterého jsem napřed byl, vydava vý
hradně jen napěvy bez všech textů. Velebný pšn Krbec se s vydáním
písma svatého již nezabývá„ ale p. Hess mne ujistil, že se písmo svaté
nyní již tiskne v arcibiskupské knihtiskarni u Rohlička.
Račte, Velectěný Pane, dobrotivě odpustit, že tak pozdě odpověd
posílám, ktera Vás-ještě k tomu neuspokojí. Mrzí mne to na nejvíc &
dychíím' po příležitosti, v které bych Vám oddanost svou a lásku lépe
dosvěděiti mohl.
Nemýlím-li se, v pětek jest den Vašeho narození a v sobotu Váš
svatek; přeju tedy z celého srdce Vaší důstojnosti vše milá a dobré a
prosím Boba, by Vás ještě mnohá a mnoha léta svátek Váš světiti
nechal, byste takto Jemu ke cti, všem pravdivým vlastencům k radosti
a celé vlasti k prospěchu co jasna, přeušlechtila hvězda svítiti mohl
předlouhý čas.
8 hlubokou zůstávám úctou

Vám srdečně oddaný

Sebastian Čapka.')
') Nedatovaný list psán v Praze 1865 kolem 10. června.

259.

Josef Jireček (1825—1888) Sušilovi.
Navrhuje vydati__Pešinovo dílo o Moravě Dědictvím C.M.
Ve spěchu nčkdy psáno '! ns. i.

Důstojný Pane !
Zanášeje se studiemi v historii literatury české, 'probral jsem
právě tištěné spisy Pešiny z Čechorodu. Tu jsem přišel na jednu věc,
která pro dějepis náš a zvláště pro Moravu velikou důležitost míti se
mi zdá, ačkoli o ní nikde ani u Jungmanna zmínky nenacházím- Polini
jako děkan Liťomyšlský r. 1663 vydal známý Prodromus Moravce
graphiae, jakožto předchůdce a summovný výtah většího díla, dějepisu
Moravy. Tehdá dílo to, jak z'předmluvy i Prodromu i Hai-tis Moraviae

vysvítá, česky (patria sermone)sepsané již-dk.aš-na_čtvrtý.dil,„kterýž
měl obsahovati topografii moravskou, hotové. Karni se dilo to, dlePro
dromu soudíc, zajímavé i vážné, podélo? Zdá se mi, že ho potkal
týž osud jako i jiné spisy katolických spisovatelů z předešlých stoleti,
t. že přišel v napomenutí. Podle toho ale, že Pešina co kanovník
Pražský umřel, měl bych se domnívati, že se snad rukopis v biblioteco
a archivu kapituly Pražské, posud nedosti prohraném, nachází.
A nyní k tomu, co mne ponouká, abych Vašnosti o tom psal.
Kdyby se rukopis ten našel, byla by věc úvahy hodna, zdali by se
nákladem dědictví sv. Cyrilla a Methodia vydutí neměl. Pešina nestál
ovšem na stupni nynějšího dějezpytu, nicméně mnohem výše než Hájek,
ha na. ro'vni s'přítelem svým Baibínem. Sloh jeho ;český, soudíc z Pro
dromu, rázný jest a výtečný, zvláště kde souvisle vypravuje. A co
nade vše, jest psán duchem jistě katolickým. Toto předkládaje, prosim
Vašnosti, abyste toto jakožto starosta spolku vzal v laskavé uvážení,
a shledátevli za dobré v Praze dotázku učinil. Pokládal bych se za
šťastného, kdyby jednání takové vedlo k žádoucímu cili, a opět přišel
jeden důkaz na jevo, že nejen husitstvo, české bratrstvo, a co se
k tomu pak připlichtilo, národní vědomí mělo a k zvelebení vlasti po
máhalo, ale že i straně katolické nemenší zásluha ,a chvála přičísti
se musi.

-,

Račte přijmouti osvědčení srdečné

.

mé úcty

a oddannosti [l],

s kterouž trvám
Vašnosti ochotný

_

Jos. Jireček.
Ve Vídni 7. Nov. 1854.
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260.
J ireček Sušilovi.
Spis Pešinův. Duchovenstvo a spisy Matice České. Helfertův spis
o Husovi. Almanach J. V. Friče „Lada Nióla'.

. Velectěný Pane !
Odkládal jsem-s odpovědí na Vašnostin list od 24. Nov. m. r. 1)
dokudbych nemohl určitě poněkud psáti o některých věcech v něm
dotknutých. Předně co se týká Pešinova Moravopisu, měl bych za to,
žeby nejpřiměřenější')cesta byla obrátiti se ku kanovníkovi Peš i n ovi,
který jistě všecko podnikne, aby slávu jmenovce sveho rozmnožil.
Zároveň by neškodilo psáti.Litomyšlskému p. děkanovi Frant. Paul-ovi,
nenacbásí-li se co v tamějším archivu.
Spravedlivé příčiny ke stížnostem, které v posledních ještě dobách
o některých spisech od C. M. vydaných duchovenstvu se uaskytaly,
uznávám jistě v plné jich míře, a pobadnut listem Vaším, psal jsem
přátelům svým do Prahy, aby se věci té ujali a nešvarám takovým
učinili přítrž. Podle zprávy, které jsem tyto dní od prof. Tomka dostal,
naději se nejlepšího. Doufám též, že konečně zvolí do sboru Matiěneho

některého kněze. Pohříchu je v Praze mužů hlubokou theologicko
u
vzdělaností
a zároveň láskou k národu vynikajících nemnoho;
vlašuých „v obojím ohledu dost. Neopomenu Vašnost upraviti, ažby se
co skutečně stalo.

Přání Vaše strany česk. vydání Helfertova Husa a Jeronýma
myslím, že brzy bude vyplněno. Pan původce pracuje od delšího času
nejen na českém sepsání, ale i také na tom, aby vydání to bylo sku
tečně nové, užitím nových pramenů. Je to věru divné, jak obecně
předsudky se rozplývaji í'Husa pokládali za hlavního podpůrce a křisitele
literatury, a to i nejlepší katolíci, kteří ostatní jeho počínání zvykli
zatracovati. A předce při lepším přihlednutí není tomu tak. Husovskými
bouřemi zanikl daleko krásnější rozkvět literatury, nežli kdy bouře ty
spůsobily. Popatřemejen'na Štítného, proti němužlHus pravý pidimužík.
Než o tom by se muselo napsat celé pojednání. Já bych nic jiného
nepřál, než aby se díla Husova vydala; vidělo by se pak, co stojí, a
úsudek o něm bylby daleko snadnější, věru ne k prospěchu jeho.
') asi odpověd k listu č. 259. Dle toho nedatovaný tento listfpsán 1855. '
') Napsáno: nepřiměřenějšíj

87!

Vidíváte-li Vašnosti patera Škorpíka? Psďl jsem mnnv leté za.
roveň s poděkováním za Tichomořské miasie od Jeho Excellencí; téměř
myslím, že list můj jeho nedošel, že ani hlasu o sobě nedúvk
Račte mne zachovati v laskavé paměti.
Vašnoati upř. oddaný

Jou. Jireček.

Byloby dobře, kdyby se i vMoravě někdo ozval proti Fričova
neřadnémn almanachu. My ve Slovenských novinách učinili avon po
vinnost, a jinam jsem o tom plal.

261.

Jireček Suiilovi.
Chystanž Obrana Rkk.

Veledůetojný Pane !

Společně s bratrem 1) pracujeme nyní na obraně našich rukopisů.
K odbytí jedné výtky Feifalíkovy přál bych si věděti, jak lid moravaký

okolo Hoatejna. horu tuto jmenuje, zdali Hostýn či Hostén
či
chad Hoste j n (njn), což se mizdá. nejpodobnější. Vašnostem to jistě
nezname nebude, i prosím tedy k vůli věci, o níž se jedná., enažně,
abyste mi rúčili pokudmožna [l] oznámiti, jak jméno vlastně v úitech
lidu vzní [l].
K odbytí mhohých výtek výborně mi posloužila Vašnostina sbírka
moravakýcb písní.
Doufám, že se nám s pomocí Božl podaří, tento mizerný pokus
politickonarodní zhatit. Hned po novém roce chceme, aby tlak se
započal.
Prosím o vyřízení přátelského pozdravení vel. pinům Šmídkovi
& Procházkovi ode mne i od bratra.
Osvědčuje upřímnou svou úctu zůstávám
Vašnosti [oddaný

Jos. Jireček.
Ve Vídni 22/12 860.
Psaní račte laskavě adresaovati úřadním mým titulem do minister-ia
kultu a vyučování.
1) Hermeneglldem.
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262.

J ireček Sušilovi.
Žida„Moravana',

kde otištěn napomínací spis Tetourův. Nové práce.

Veledůstojný Pane !

Před několika lety uveřejněn byl v „Moravanu“ staročeský spis
napomínaCí pana Tetoura z Tetova. Náhodou se stalo, že jsem jej
přehlédl, aspoň k němu neobrátí! té pozornosti, kteréž zasluhuje. Teprv

nyní vynořují se mi zpomínky naň, kdež Zprávu

& naučení

pána Jana Hasišteinského z Lobkovic kritický přehlédům kvůli svým
pracem historicke-literárním. Pokud se pamatuji, jet spis Tetoura téměř
identický se Zpravou páně Lobkovicovou. To by vedlo ovšem k tomu,
že tento" není původním její skladatelem, anobrž že poučení staršího
užil jen a jménem svým je synu svému připsal. Z toho následovalo by,
že napomínací

ten spis byl obecný mezi šlechtou českou, a že jej
otcové uvykli synům dospělým zůstavovati. Podobného rázu jest Rada
otce synovi (Výb. 1, str. 909), ježto obyčejně panu Smilovi Flašce
připisována bývá.
Kdyby se domněnka ta dala dolíčiti, nabyli bychom tím zase dů
ležitého poučení o mravech a spůsobech statečně šlechty staročeské.

Bezděky tane mi tu na mysli překrásná. duchovnaja

knížete

Monemacha
\ Nyní pak přijde prosba má.. Kněbkupeckou cestou jsem posud,
nevěda určitě léto, dotčeného ročníka „Moravana“ dosíci nemohl. I obracím
se k Vašnosti s prosbou, ač možno-li, abyste laskavě spůsobili, by mi
ten arch nebo co toho více jest, kde se Tetourův spis vytištěn nalézá,
s naznačením ročníku pod křížovou [l] obálkou byl poslán. Nemíním,
abyste se Vašnosti sami tim trudili; některý z mladších přátel mých,
Vašnosti blízko stojících, snad mi tu prosbu vyplní a čeho třeba
opatří.

,

'

Letošní zimu ztrávil se<m>„ pracuje na německém spise
o školství rakouském : uložení úředního, i musil jsem tudíž, ač dosti
nerad, literární práce své odložiti. Nyní bohdá budu moci přistoupiti
k rozboru starých převodů Nového Zákona, kterým bohdá učena
společnost v Praze pomůže na světlo. Vedle toho snáším ponenéhíu
materiál k historii literatury naší. Chtěl bych zajisté, dé—liBůh zdraví
a prázdné, něco pořádného napsati. Mnoho mám už nashromážděno; ale
vždy mně vadí vzdálenost od pramenův, ačkoli sobě seč moba pomáhám.

Nad to pak mně úřední povinnosti i nejlepší druhdy úmysly přetrhnjí
a maří.

Přijmetež[l] prosím osvědčení upřímné ůcty, s kterouž zůstávám

Vašnostin oddaný ctitel

Jos. Jireček,
odb. rada. v minist. vyučování
(Wipplinger Strasse 29).
Ve Vídni 27. bř. 1868.
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J ireěek Sušilovi.
Spis Totem-úv. Sušilova mah

bibl. rkp. . r.' 1406. Ferd. Schulze

nález listu Komensk6b0._ Sušilova nemoc.

Veledůstojný Pane!
Vašnostin list velmi mne mile potěšil, a heodepsal-li sem časněji,
vinno tím jen veliké zaměstnaní, které mi tentokráte i velkonoění
svátky zhatilo. I otisk Tetonrova naučení jsem obdržel. Vidím nyní po
bedlivém zkoumání, že pan Jan z Lobkovic předce[!] jest původce na
učení toho. Tetonr') dal je, jako to činilo panstvo naěe staré bez
poětnkrát za 16. a 17. věku, synům svým toliko přepsati; nepřiložil
ani tolik péče, aby to, co pán Jan k jednomu synu mluvil, venkoncem
zplnralisoval ke svým třem rozencům. I toto ujištění jest pro mne věcí
velmi důležitou, důležitější nadto [!] tím, že mi list 0 to k Vašnosti psaný
spůsobil Vašnostino nabídnutí strany nového Zákona, jež nejen
s ochotou, anobrž s nejvroucnejsími díky přijímám. Jmenovitě na přepis
z l. 1406 se velice těším i doufam, že mi rostoucí jaro dopomůže
]: poklidu, aby [i] práci rozzaěatou přivedl k'ukončení. Nejraději bych to
učinil tak, že by se nejstarší texty vydaly celkem. Učená. spol. česká.
od vydání toho nebude. I Palacký i Gindely slíbili mně vtom podporu
v ýslo v ně; a jiní bohdá také od toho nebudou. Lhůta tří měsíců
mi jistě postačí. Recepisse osmělnji se na přiloženém listu připojitif) Kdyby
bylo potřebí něčeho více, prosím o pokynutí, i vše s vděkem vyplním.

Co se týče posílky, mám za to, ža poslání po vozní

poště

jest

*) Tetonr byl hejtmanem slezským za Matyáše Korvína. L. 1811 ovšem zmíněný
anebo moravice tkléskouC.
') Nezachovlno.
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nejjistější, leč by se někdtoze známých právě cestou do Vídně hodil.
Prosilbych, abyste oba rukopisy v jeden balík složiti dali a špagatem
svázaný a zpečetěný mi (bez vyplacení ovšem) pod ouředni adressou
mou (J. J. Sektionsrath im Minist. fíir Cult. u. Unterricht. Wien
Bureau: Wipplingerstrasse 29) poslali. Tou cestou obyčejně rukopisy
dostávám.

“

Tyto dni byl zde Gindely i přinesl mi zajímavou zprávu, že
Ferd. Schulz v Praze napadl na neznámý posud latinský list Komen
ského, v němž K. příteli jistému po žádosti jeho vypisuje své literární
práce. mezi nimiž v slovn ě uvozuje i také básnické vzdělání žalmů,
jichž torso v Praze
fařlk byl objevil. Račte si pomysliti mou radost,
že se má domněnka tak pěkně zplnila.
Co mi psáti ráčite o stavu Švého zdraví, lituji toho srdečně a
rovněž z té duše přeji, abyste brzy brzy zotavili a ještě dlouho dlouho
nám se zachovali.
S tim konče zůstávám Vašnostin
upřímně oddaný ctitel

Jireček.
Ve Vídni 17. dubna 868.

264.

Jireček Sušilovi.
Potvrluje zásilku tří rkp.

Veledůstojuý Panel

Posilka Vašnostina řádně mne došla, což zatím na spěch
oznamují, abyste byli bez starostí. Přídavek byl mi milým překvapením.
Zejtra odešlu potvrzeni zúplněu6.")
Zatím pronášeje srdečné své diky za pomoc, kterou ste třemi
těmi rukopisy studiu mému poskýsti[!] ráčili, zůstávám

Vašnostin oddaný ctitel
.
Ve Vídni 21. dub. 868.

Jireček.

*) Osvědčení.

Nižepsaný vyznávám timto listem, že jsem prostřednictvím vele—
důstojuého pana Dra Fr. Sušila, čestného kanovníka. kapitoly brněnské,
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rytíře řádu c. ruského sv. Anny II. třídy, professor [l] studia biblického
na bohosl. ústavě v Brně, obdržel k použití půjčkou následující tři
rukopisy staročeské:
1. Nový zákon s připojenými některými knihami starozákonnými,
psaný ]. 1406 na jemném pergam. Poč. ziuota Berankovua Mathus
skrze proka řkucieho — hospodin z Syon gen: bydli w Jeruzalemie.
2. Zaltař a breviář český na papíře v 40 poč. Blahoslaweny muz
ktery; neodssel w radie. . . — domu spasenie odhoha stalo se jest alleluia.
(Oba rkpsy z kapituly Mikulovské.)
3. Nový zákon se zpravidlem, náleželý druhdy rodině :: Tetova
Tetoura, nyní konventu bratří menších (minoritův) v Brně, psaný na
pergameně 40 Poč. Prva přiemluks s Je'ot we čtení S. Matusie —
od vysokosti pekel vywedl ge. Dále připojeno naučení synům od' Balt.
Tetoura.
Zavszuji se, že nejpozději do polovice měsíce červnu letošního,
t. j. za tři měsíce, všecky tři rukopisy nevrátím zase k rukám vele
důstojuého pana promdníke anebo toho, ku komu mně on ukasati ráčí.
Ve Vídni, dne 22. dubna 1868 (šedesátého osmého).

Jos. Jireček,
c. k. odborní rada v minist. kultu a vyučování.
Jen na kvap: už se mi prohlednutím kvapným rkpu 1406 vy
valily některé resultšty, o kterých bohdá. v kratce Vaěnosti šíře psáti
_budn. Díky. opětné, odvděčím se nejlépe literární těžbou.
Vaěnostin oddaný

265.
František Machay, professor bohosloví v,Niíře, Sušilovi.
Díky za knihy. Přihláška údů Dědictví C.M. a odběratel Hlasu. Setkání
v lázních Trenčínských a nemoc. Omluva, že list psán slovensky.
Otiltěno věrně, s! na některé nejasně pamě msčky.
čárky rozdělovací neotistěny.

+

Vysoce učeny
Pane a Přiteli
Bednu knih spolu aj s
Octohra jsem skutečne do

Velmi časté bespotřehnú

.

a důstojný pane,
mne předrahy!
Listečkem Vašim od 10 Sept. daným, 160
ruk prijal. A můžete sebe myslet, jak
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veliké bylo prekvapeni, ano úžasnutí mé, když jsem tak velikou,
rozličného obsahu, zásobu prevýbornych knih spozorůvall — Nemůžem
se prevýšit, abych se Vás ne ptal: i čo že ste to chteli s námi učiniti?
tolikou priznívostí „a láskou nas nezaslouženych obsípajice. — Já dle
velikodušnóho zaslíbení vášho očekával jsem jenom nekolik ostařelych
časopisů, kalendářů a tim podobných knih; a hle! Vy ste nás s nej—
vybornejšími nynejšího času spisí a pokladmí duchovnymí obohatítí
račíli. I jak že se Vám za tak velika dobrodeni odměníme? jak se Vám
aspon odvdečíme? Rosmýšleli a rokovalí jsme mezi sebou 0 tem víc
krate, chtíce Vám aspon částku útrat na knihy nam zaslany učinených
v penezich vynahradití; mezitim hledíc na naší chudobu z jedné stránky,
ponevadž sme se presvědčili, že mim ne lze s dostatečnou a slušnou
odmenou se Vám odvdečiti; : druhé stránky ale rozjimajíce Vaší
prízeň a dobrosrdečnost, abychom Vás suad' neurazili, upustili jsme od tohto
úmyslu nášho a sjednotili se v tem predsevzeti, aby jedenkaždy z nás,
ktery se ůčastnym stál dobrodeni Vášho, (lle sil a moci své se Vám
budoucne odsloužiti vynasnažůval. — Vaši hojná odmena dle mého ná
hledu už do včilku v tem pozustáva, že ste nám poskitnuli blahonosné

prostredky a zdroje k rozšíření kralqutvi božího na naši zemy slovenske,
k poznání vašich výtečnych a mnohoslíbných učinkování, -—a ]: sblížení- se
naší prítelské k Vám přítulností; budoucne ale hojnejsi odplatu zaslůh
vašich naleznete v tem, keď spisí a knihami vašimi nás uzrete prive
denych !: jednote literarní, naklonenych k podporovaní Vašich 'plodin
cirkevuo-narodnich, a s Vámi k jednému svatému cili spolupůsobícíeh.
I dejž p. Bůh všemohoucí, aby se to čím skůr uskutečnilo!
' Knihy dle úmyslu Vášho a rozsoudku mého rozdelil a rozdal jsem
z vetšího dilu mezi chudymi, však ale hodnymí a nůdejeplnymi oho
vanci Seměnište nášho, nezapomenůvše při tem aj na jinych dobře—
„smýšlejících mužů, kterích jsem tež účastnich učinil. Všetci tito Vám
za dobrodeni srdečné diky — skladují; zvláštne chovancové naši Vám
ruce líbají, a ostatní spolubratry Vás prltelski pozdravuji a boškúvají.
— Slíbené sv. Písmo slovenské od „Palkoviče“ ve dvůh svazcích Vám
přítomno s ochotností po Počte odesílam, mezitim nemyslím, že byste
v nem nejakou radost a potešehí najst mohl, jsou tam mnohé nepravi
dlnosti. — Přitom ešte se osmelujem s důvernou prosbou Vás unúvat

v nasledujicich:

le Aby ste mne, Františka

Machay,

kueze Biskupství

Nitránského v Uhrích, Dozorce Nauk a dočasného Učitele Bohosloví
na biskupském Semeniští Nitranském do Dedictvi SS. Cyrilla a Methoda
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za apolnúda IIli Tridy přijat a při vyplnení z mé stránky povinnosti,
jeho dobrodeni budoucne účastného činit račílí. O jaké dobrodeni tež
prosí a se k Vám utíka aj

20 Titus

Pie ečny,

]ladu sv. Františka knez & Slova

božího Hlásatel v Nitre. K kterému cili pripojujeme 20 zl. etrlbra,
každy po 10 zl. str. proslce Vás uprimne, by ste je na patřičné misto
odevzdati sebe nestežuval. Prám čo toto píšem, prichádza ke mne zhožny
Řeholnik, P a t r i c i u s R a v a s z, Řadu sv. Františka knez, včíl

kaplan v mestečku Komňatíce

v Arci Biskupství ostřihomakem

v Uhřích a žáda tež príjaty byti po
30 Do Dedictvi ss. Cyrilla a Methods a preto zasila podobne
010 zlatych stříbra
,
4e Prosím Vás zaopatřiti na mou stránku „Druhy Všeobecny Sjezd“
Dúvernlkův Jednot Katal. na Morave, za príloženych 24 kr. str. —
Co se zásilky hudouone týka, myslim, že ji knihkupec obstarávat bude,
kterému by jsem radil, aby vetší zásoby po železnici, ne prostredne
kroz Jednatele v Prešpurku, čo s velšimi jak ůtratmi, tak ai ohtižnostmí
spojenojest, ale rovno do Nitrí na mňa atresnuval, s doložením, že „J omak“
iest ostatňá stanica železnice, kde na veci do Nitry zaslany vykladaji,
a bezpečnym Rychlikem každodennym do Nitry dovážejí.
50 Vás pekne prosim, by ste byl tak dobrotivy, půlročny pred
platky na „Hlas Jednoty Katolické“ s učtem 1 H. 52 kr. CM. patríč
nému pánu Redaktorovi dorúčiti a Jej požádat, aby apomennty Casopis se
začátkem roku 18550 na mne v jedněm a na „p. Jána Košela cleríka a
v druhem roku Bohoelovi Posloucháče" tež v jedněm výtisku zasilat ráčil
do Nitry v Uhrioh. .Vyrozumlce z drahocenného Listečku vášho, že idúc
domů z lázni Treučanskych, v kterych to veliké štesti se mi dostalo,
s Vaší predrahou osobou se obeznámit, čo mi večne milé a. radostno
zůstane — ete prechladnnl, & následkem tehož na bolest očí trpíte,
hořkym mne naplnilo zármutkem a spoluůtrpnostou, prečo prosím
skrušene p. Boha Darce všiho dobrého, aby Vás čím skůr uzdraviti
a nám pre rozkvet a blaho iak sv. Církve, tak aj národa nášho dlho
a to velmi dlho štestlivého a úplne epokojného zachovat ráčil. — Aj já
prídouc domů z lázni zas jsem úpadnul do predešlych mdloh a ná
padi zimnyčnymi až dosud trápeny len tak jsem postonával, a v tem
ve'zi aj příčina, proč jsem Vám akůr odpoveď dati nemohl — mezitim
buď p. Bohu chvála už včil — přeměuivše Lekáře — začínám k sebe
přichádzet a mámnádej, že o nekolko dni úplne zdravy budem, —
Moj soudruh Mikuláš Tísó, kterého ste v Teplicech e palicou poznal,

takovou už nepotrebuje, lebo noha se mu zahojila, ale na slabost ža
londka tež ešte trpí. Pozdravuje Vas srdečne a všetko dobré preje.
— Mnoho a to velmi mnoho by jsem Vám měl psat, ale mi okolnosti
nedovolují — preto odkládám to na druhy krat; včil Vše ešte len o
to srdečue prosím a žadam, aby ste mi ráčil odpustiti, že tak neskoro
odpovódam, a že pri akúaeni velikého dobrodeni Vášho ešte ee osmo
lujem Vú- unuvanim obtežůvat; jak aj oto Vais prosim: aby ate
ne nepohoršil na má v plaani nepravidlnoati, neb pred tim, čo jsem
už aj pred Vami vyznal, nebyl jsem přítelem česko-slovenčiny, pnaval
a vzdelával jsem ae len v naši slovenčina, a preto ani mluvnice české
neohracel; včil ale, čo se nam oči otvorili, vidouc, kám vede rozkol
nictvi; do srdce naše za jednotou zatoužila a zapleaalo: ne měl jsem .
čaau zásady a pravidIaImluvnická sebe osvojit 'a privlaatnit, a proto
len tak na apamet, skoro celkem jenom po nasky t. j. po alovenokí
| Vami mluvit a dopisovat prinúteny jsem; mezitim verim, že se
arozumime při dobré vůli. — Naposledy když ešte nejsrdečnejši diky
za dobrodeni Vám opetniem, uprimne Vše s mnohými našinci objímám,
libam a se vši úctou a oddanosti zuatávam

Váš verny pritel a bratr v Xtu pánu

František Machay,
Professor.
V Nitre 23. Novembra 1854.

266.
Maohay Snšilovi.
Pro přípravu na zkoušky může životopis sv. Štěpána napsati až ve
dvou letech. Zásilka knih Dědictví C.M. do. Pešti.
.i.

Důstojny a Vysoce Vdženy pane!
a mne predrahy Přítelill
Vaš drahocenny List, spolu i e knihami jaem ešte 90 Zaři dostal.
Za vaši velkodušnou lásku a ke mne náklonnost nejvrelejšé diky Vam
skládám. Velmi by jsem byl rád Vám hned v tedy dat odpoveď, ale
dvě příčiny mi to nedopu'stily. A aice nejistota tehdejšího mého posta
veni; a nevedomoat z ohledu žádané odpovedě.

Aby ste mna ale rozumel, prinuteny jsem Vám na kratce aspon
postaveni mé podotknut. Z rozhovoru nášho v Teplicech se rozpome
nete, že isem se chtel chistat na prlsnou skušku z věd biblickych;
ponevadž jsem ale bohosloví ne na všeučilišti, nibrž v Nitre poslouchal,
z východnyeh —- aramajskych reči, jakšto z arabské, syrské a chal
dejské — žadné vedomosti jsem nemel, pretož mi bylo velmi težko se
do tychto chitit: -— nicmene predce s pilnou ueilovnosti a vytrvanli
vpsti jsem dne 80 Října jak z viš spomenutych vychodnych a ešte
dvůh biblickyeh Reči, tak i z celého studium Biblicum v Pešti prlsnou
skuškn se žadanym výsledkem odbavyl, a tak prevelikou tou terchu
z hlavy zložice na dosavadnem postaveni mem ustáleny budu moct
pokračovat, jinač by jsem byl byval prinuteny ze Semenište ven vy
stúpit, lebo naš p. Biskup žádá, aby každy Učitel byl Doctor. Musim
se tedy včil ešte i : ostatnyoh věd bohosloveckyeh prísne skuške
k obsahnuti Doktorstvi v Bohoslovi podrobit, co pri dobrém zdravy
za 2 roky odbavim. Toto jsem Vám oznamit musel prv nežby jsem
Vám rovne na žádost Vaši odpovede: mohl, : ohledu pripravovani
Zivotopisu Sv. Štefana I. krale nášho. Jestli totižto s vydáním Jeho'
Zivotopisn velmi ponáhlat ne minlte, s velikou a srdečnou radouti se
úvažn v praci. Na zaklade vydaneho latinsko-maďarského Zivotopisu
Sv. Štefana — ktery původne pochadza od Hartvika biskupa a spi
sovatele z 120 století — námerom našim primerane začnu pracovat
pod tou výmenkou, jestli opraveni reči a slohu na seba prijmete a.
s vydanim aspon za dva roky poshovete, lebo skór na žáden spósob
hotovy nebude. Ja by jsem chtel Životopis tak rečeno původne vy
pracovat a Data len jako pramene použit. Životopis Sv. Štefana od
spolku Mad. výdany je velmi neúplny -—_-ano jako sam tón spolek
uznava — su to len pramene — : kterych Zivotopisec čerpat má..—
Co a jako o veci této myslite, prosím Vás čim sk'ór mne sdelit —
zatad se chitim Grammatiky společne spisovneho jazyka nášho -— po
nevadž, jako srdečne vyznat musim — dosud jsem ešte mluvnici česko
slovenské se neučil.
Druhé, co ste mi v _Liate spominal, jest, abych Vám oznámil, na
koho zasilat mate knihy pro odsek slovensky spolku Sv. Stefanského
v Pešti určené. Dohovaral jsem to p. Radlinskému-v Budine, ano
i mnohé jiné veci jsem mu na pamět uvedl, vyhovaral se, jak vedel,
ale duvody na stránku svu len velmi slabé donesl. Prislibil mi svate,
že Vám hneď písat bude. Zdaliž už splnil slib? nevim. Na každy pad
Vám oznamuju: že knihy — jak budete chtet — slobodne můžete
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a

zaslat na p. delinskeho, Redaktora kstolickych Novin od spolku
sv. Stefana vydávaných. Býva v Budíně in Festnng, LandstraBgasse
Nm 104. Hledal jsem nj p. Palárika, ale jsem ne mohl byt s nim. Bavil
jsem se cely tyden v Pešt-Bndine 0313—100 Rijna, a ščastlive jsem
všecko pořídil, a to byla přičina, proč tak neskoro na Váš List od
povidam —lebo jsem o ničem jisty nebyl. Vinobrani se už u nás skončilo,
. a velmi skro'vne vypadlo — ale co jest, to jest dobré vlno. — Pozdravuji
a. hoškúvaji Vás naši národovci: Tóth, Tisó, Steďziny, Šuchter. Ja ale
keď Vám ešte ráz srdečné diky za. Vaše dobrodiní činím & o skorou
odpoveď : ohledn zminenych záležitosti důverne prosim — všé dobré
2 Vysosti Vám prajice a Vás vrele llbajlce, se vši uctu zastavam

Yáš Verny Ctitel a th

pánu 'Brat
František Machay,
Professor Supplens a Predstaveny Nauk.

V Nitre 160 Rijna 1855.
NB. Jestli by se mi vuši důvery k prepracovani Životopisu Sv.
Stefana podle zminenycli náhleduv dostalo — prosím Vás uprimne,
pošlite mi spominané Látky naňho se vztahujice — oznamte cenu
jejich a já, Vám všetko vdečne zaplatim.
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Maehay Snšilovi.
Potvrzuje půjčené díla, slibuje uloženou práci a děkuje za daro
vané knihy.
'

.

'l
Důstojny & vysoce učeny pane,
Pane a. Příteli mne nejdražší!

Dobrodini & nenstůla přízeň Vaši ke mne jest tak veliké., že jí
jenom oltiti, nijak pak vysloviti, tim meň odmeniti mohu. Abych však
nevdečníkem nebyl, za svatou povinnost si pokladním Vám oznámiti
a verejne seznati: Že mne od Vás půjčené knihy, jakožto: Rerum
Hungaricsrum Monuments Árpádíana od Endlichera. — „Elisabeth
(Gisela) Herzog'in in Baiern, erste Kónigin von Ungarn“ od Dra. Joan.
Ranoldera. — A „Geschichte der Magyar-en“ od Gr. J. Mailátha, jsem
skutečně do růk prijal. Tuto posledni, vyňavše : nl udalosti k vytknou
tému cíli potrebné, pritomne Vám s nejsrdečnejšim podekúvanim zpátkem
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odesílám; dvě ale vyše spomenuté dle dobroty a láskavostl vasl i dél
ešte ]: užitku mému podržuji; jakové Vám ueskůr bez chyby nepo
rušené prinavrútim. — Co ste mi byl láskavě sdelil z ohlédn Sv.
ericha
a Sv. Ladislava ouplne se shodují s Vaši mysli. S radosti
se pousiluji dle možnosti vyplniti blahoplodná práui Vaši. Práce té jsem
se už i chytil a. nekteré udalosti posbíral. Usporádsui celého Dlla mí
dost dlouho potrvá jak pre ne zběhlost v spisovné řeči a nedostatek
k tomu potřebnych vědomo=ti, tak i pre množství jiných prác anne
prázneni. O jistota ale vyplneni slibu mého nic uepochybujte. Jeu oto
Vás uprimne prosim: nevysrazujtemňa, že jsem se na. to vzal.. Neb
může byti, že pred soudem Velim neobstojí práce má., a potom by to
zle vypadlo. Ne jináč bych se musil i jinych ešte, ze závisti & neprej
nosti veci naší povstali. mohouclch prekážek obáveti. “Máme my na
našem Slovensku mnohé dobre duše; ale máme, Bohužell i mnohých
hadů, kterí jedem svým všichno, cokolvek Slovanského jest, otráviti
a zuivočiti chteji. Pred takými musime pozorlivi byti!
Velikou vdečnosh' jsem Vám zavázan za „Biblicky Dejepis Zje
veni Božiho v St. Zákone“, prám jsem tou knihu chtel u kněhlmpce
objedusti, a Vy. ste mu s ňi prekvapil. Ne méňi radosti mi spůsobili
„Sv. Bernarda Duchovní pohledy do hlubiny lidského Srdce“ jako
i „Ave Maria“ Chrouostichu mne od Vás darem zaslaná. Co že ale mám
říci _o prevybornych Dilech, jakymi ste nás ze stránky Dedictví SS.
Cyrilla s MethoMbohatili?
Už Vy to tam jen vlte vybrati, co zdo
konáluje ducha, »pozdvihá srdce a všeoběcué potešeni spůsobuje! Za. co
ne jen já, ale i-všichui Oudy Vám vrelé diky skladují, privolájice:
„Pán Bůh Vim zaplatíš & udel svého svatého požehnání.“
Ráčte mi dobrotivělvodpustiti, že Vám tak neskoro odpovídám.
Pričina. jest, že jsem Vás nechtel dvakrát unúvsti; posud ale jsem
„Geschichte der 'Ma'g.“ vždy potrebúvsl.
'
Ne mohu se zdržeti, abych Vám důverne neoznámil, že Vam za
vinu pokladaťí musim Vaši velikou & ueobmezeuou sčedrost. Pri toli
kerych obětěch a dobrodinich, jaková Ste Vy do včilkn mne preuká—
zeti ráčil, ešte i útraty počtovské, od kněh na mou prosbu mne žaela
nych, nesti, to jest už predce mnoho! Kdybych se ne bál, že urazlm
Vaši skromnost a lásky plné srdce _— hneďky bych Vám háhradu
pripojil. Mezitím včil si to na jinou príležitosť pouechávám.
Ponevadž jsem už celkem pred Vami otevrel dúverné srdce mé,
pevne věrim, že z ohledu toho vymlúvite ueodbytnost mou a vyhovite
ešte nasledujícím pouiženym prosbám mym:
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!. Odevudati půlročny predplatek můj na Expedici „Hlasu jednoty
katolické v Brne“ 1 zl. str.
2. Dornčiti panu Eduardovi Karlík jakožto Pokladnikovi 20 zl.
stř. co vklad do Dedictvi dvůh novych oudů.
3. Nařiditi Kněhkupcum Nitscb a Grolle, aby budoucne podle
pripojeneho Seznamu nam knihy spolu zasílali. -— Venceslavovi Za:
ale mohou pripojiti tich Zásilke, co v Trnavě bývaji, k p. Fr. Belluš,
Lad. Lukacs atd.
Ostatne, když va: ponižene odprosuji pro spůsobena Vám uuu
vani ; jako tež že tak pozde odpovidam“a tak neskoro knihu odesílám;
ne mén i proto: že Vám jenom tak tak po nasky — bez všelikého
okolkuvůni — píši: radostné svátky Vánočné, jako i šťastlivý nový
rok a hojné požehnání božské Vám srdečne preji a do lasky Vaši se
odporúčejioe pri bratrekém pozdravenl a boškšvani se vši uctou pri
dobrem zdraví zůstávam:
Vaši Důstojnosti
Vždycky věrny v Xtu Panu a Narode Brat
František Macbay.
V Nitře 19. Dec. 1855.

Pozdravnji Vás a všechnich věrnych Bratra, zvlašte p. hr. Sylva
Tarouou, Karlíka, Pojmona a Knldu— mimo mňa — Fr. Tóth, Tiso,
Šuohter, Steň'šny, Cuban — a jiní.
NB. Chtel jsem List tento : prilohami i s penezl v Knibě „Ge
eohichte der Magyaren' pod jednou obálkou zaslati ; — mezitim prinúten
jsem peníze v Liste osobytne a knihu osobytne — v které prilohy najdete
— na Počte odevzdati. To poznamenavém proto, aby ete vedel, coho
ee držeti, jestli List prltomny ekůr než knihu dostanete. Pán Bůh Vas
živ a hojností všeho dobrého naplní.
Fr. M.
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Machay Sušilovi.
Proč nemůže život sv. Štěpána peéti. Net Sušilova Marie.
1.

Důstojny a vysoce učeny Pane Professor
& Starosta Dedictvi, Pane a Přiteli mne nejdražší!
Težko jest statečnému člověku jedenkrát dané a upevnené slovo
zrušiti a odvolávati; ale o mnoho težší ešte a špatnejšl jest: :: nepre

možitedlnymi překážky marne chtetí zápasit, a skrz to jak sebe samému,
tak i jinym ne užitek ale škodu a potupu, zmatek a mrzutost spůsohíti.
Aby se to aj nam neprihodilo, ačkolvek velmi težško a po mnohem
premyšleni, naposledy sem se predce odhodlal, Vám nejvzácnejší Pane
a drahocenny Príteli! uprimne, co aj s jak velikou bolestí a skormú
ceností srdce, vyznati: že zaslíbeny Životopis Sv. Štepana krale pri
nynejších okolnostech mích vypracůvatí stalo se mne úplnou nemožnosti.
Dilo, aby se Dedíctvím Ss. Cyrilla a Methods na světlo vydati mohlo,
jako to dosvědčují všecké knihy: dovčílku ním vydaný. musí byti do
konale, jak z ohledn reči a slohu, tak i z ohledu samého předmetu a
nspořšdanosti. Požadavky tyto dle mého domnení jsou podstatny, nevy
hnutedlne potřebny. Jak mnoho ale mne na nych schazíl smutnou sem se
presvedčil skusenosti, když sem odhodlane na Díle tem pracovati započal.
V řeči česko-slovenske jakživ jsem před tim nepísaval; nasledovne ani
té obratnosti ne mam v ní, ktera pri všelijako-rozmanytých vyvynech
potrebna jest. O“ slohu ani zmínky činiti ne chci. Len skutkem jsem
presvedčen: že jest to celkem jiné, vypracuvat Kazaň pre lnd aneb
kratky do Novin napisati članek, jako se uvázati do Dlla víš udanóhol
K čemu, abych ho dle Nazoru mého a dle jiných podobných Díl, k.
1). Zivot Sv. Alžběty, Život Sv. Vincencia de Paula, Vita S. Caroli
Borromaei a. t. d. vypracuvati mohl, pri úplnem pokoji a hojnosti
potrebnych prameni & žridel, predce bych ne jeden aneb dva ale snad
aj pět roku potrebúval.
Už ale jaky že jest pokoj můj? Jsem Predstaveným nauk pri
chovancich našeho Semenište biskupského; z ohledn toho zaneprazdneny
byvům všelijakymí povinnosti. Jsem Professorem obojího Zákona, jak
mnoho prace mam, sam vedetí ničite. Nastáva budoucího roku dle
nanešení Praelatuv ve Vídni t. r. premena v přednášení Věd biblíckych,
s ní nastávají aj nove prace a obtížnosti. Musim.se ochotno chystati
dle naložení Pana Bísknpa k prísnym skuškam z ostatního Bohosloví.
Naposledy prinúteny jsem ešte aj to podotknnt, že jsem z vůle Jeho
Excellencíe Pána Biskupa našeho ddo. 30 Nov. t. r. Vybavovatelem
poslední vůle(Execntor Testamenti) nikdy
(
* “ “ Dohrodince
mého, ' dne 20 Nov. v Xn Panu pobožne zesnulého, nekdy Faraře
Nitranského Štepana Szúlyovszky ustanoven. A ponevadž Jeho po—
zůstaly Majetek vícxtisíců zlatych obnáší, jak aj pomery nekteré dosti
zamotany jsou: mám s tim mnoho práce, dopisúvaní a běhání. Ani
nadeje nemam, žebych se do roka z toho vyslobodil. — Tak tež co
se pramenů dotyče, měl jsem pevnou nadej, jako jsem Vám to spominal,
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že August Balogh, Farar Kočkovsky Biskupství našého, vydá. obšírně
životopisi Svatlch Uherskych, které v Nemčin'e vypracuvané má, že
jich budu moci použiti; mezitim pre nedostatek Predpletiteluv a s tim
spojenšo
útrat
tiskovych
ta jestnamaháni
odložené.a apráci
snadJeho!
aj naJest
vždy
vanú' oh
kodu
by bylo
zmarltivec
14ročni
on pocho
rodem
Slovak, bolest! že ne aj srdcem, mohl by nám dobre ve veci této PO?
služiti. — Toto jsou ble priciny, pro které Vás musim srdečne a poni
žeue prositi: aby Ste mna od povinnosti prejaté osloboditi ráčil. Ne ráčte
mne to za vinou pokladati ani se na mňe mrzeti preto; lebo ne leuivost,
ne netečnost má, ale ze závistlívych okolostojičnosti vyplivajlcá nemožnost
jsou pričiuy toho. Co Vám včil, burz s největší bolesti srdce a velikym
zapyřenlm, predce ochotno oznámit za svatou povinnost si pokladám,
aby ste se o nekóbo jiného ešte za času postarati mohl. — Pri této
príležitosti Vám i to oznámiti za slušné pokladám, že mezi Zúdateli
Fury Nitranské se i ja nachazim, jakovou či dostanu či nic, v Semeništi
predce vlc stálosti ne mám, ponevadž tu žadné radosti nc citim.
Propůjčeny mne knihy: „Rerum hungaricar. Monumenta Arpndiaua“
jako i „Elisabeth Herzogin in Baiern, erste Kóuigin von Ungern“ Vám
s vrelym podekůvanim nazpátek zasjlám.
.
Netř vaši, spolu i s p. manželem jsou zdravi, uprimne Vás boš
kávail, a v'jedno se mnou štasny a blaženy novy rok Vám srdečue
přejí. Už si i Vinohrad koupili — jestli pridete do Nitry, budeme se míti
kde zabuviti.

Na! velky Probošt Štepuu Greguška — na'kterébo se istotne
rozpomenete, nebezpečue onemocnel, ani nemáme nadeje, aby vyzdrsveti
mohl. — Ostatne Vás a všetkycb našich vrele llbam a všichno dobré od
P. Boba i s ostatními bratry srdečne preji & do prizue Váši se poni

žene oderučejice se vši uctou zustávám:
Vaši vysoce učené Důstojnosti Poniženy Služebnik a verny bratr

František Mschay.
V Nitre 28/12 1856.

269.
Machay Sušilovi.
Omluvy pro nedodený rukopis o sv. Štěpánu.

Důstojny & vysoce učeny Pane,

Pane : Priteli mne nejdražší!
Trese se mi ruka, chveje se celi bytnosť' má; pobili-ená. jest
mysl, skormuteny duch můj ne od toho času, čo sem bratrské. lásky
plny List Váš dostal a s prenúramnym pohnutím čítal; ale od času toho,
čo sem ji. učinenému slibu mému nedoshsvěe, m6 vypovedeui Vám
zaslal. Lituji srdečne & želím bolestne: že jsem Vám uejviš cteny
Pane veliku bolest. a mrzutoscspů'sobil! R'dí'mse, že juem prekvapne,
neprozretedlne udelal, vezmouc na sebe to, 60 jsem hodne a slušne'

vyvéstí v stave ne byl, ne tak pre nedostutek sil, jako pre nepred
vídaná težké & závistlívé okoličnostil To byla pričíns, proč jsem Vám
hned na Váš spravedlivě bolesťny a. velmi smirlivě i otcovsky po
učující List neodpovedel. D'ovčílku ae nemohu na t'olko utišit : uspokojit,
aby sem bez treseni -se 'myclet :: písať mohl. Ani včíl' ne vim, čo“
k uspokojení vašemu, čo k vymluveuií mému pred'něst bych malí Zákon
krestcnsky velí, urueně'mu dostiučínít. A' ponevadž ji' mu d'ok'onal'e
zodpovídat nepostačují: zúfat bych musel, kdyžby Vaše sm'yrlivó.líska
nebyla mi napred odpušteni udelila. Dekuji Vám : celého srdce za vaši
dobročinnost, a prosím eště ráz za úplné odpuštenill Prijmite mě do
predešlé' lásky vaši: : já se budoucne vynasnažím také hodnym učinit,
To jelt mé“ prěni, „a želáni nejvroucnejši! Preji Vám spokojené dny
celého žívohyň vašého'. Nech Vám P. Pánuv & Darce všeho dobrého
jak tu na. zemi, thlč v nebesích hojnou“ odmenu udcli za všecky práce

& namáhání vam

Pri této príležitosti se osmelují Vie důverne prosit, aby ete ráčil
pritomué peníze na určená, &na druhé strane poznačená. mista odevudhť.
Horlivost' Vaš'e u roušírúvúní všeho dobrého Vám jistotue nedopustí,
aby ste se pro to unuvúui na mne stežuvcl.
Pozdravujl a všecko dobré od' P. Boha Vám preji PP. Tvrdovci,
Tóth, Stetí'áuy. Pán Horváth i co svojou Paní jsou zdraví, boškúvejí
Vás a uctou.
Já aj delě se do Váši prizne a lásky porůčejioe pri stdcčném Vás
líbání co vší úctou & dobropránlm zustávam: V' Nitre 190 Červen
1857.') Váši vysoce učené Důstojnosti'

nejuprimnejši Ctitel a bratr v Xtu Pánu
František Machay
') I'jindy klcde M. datum před podpis.
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Machay Sušilovi.
Úmrtí Cabanovo (srv. č. 238). Zísílka knih údům Dědictví C.M.
Slotův učitelský časopis. Odluka Slováků. Seznam údů Dědictví QM.
+

Důstojný a výsocenčeny Pane,
Pane a Příteli mne predrahý!
Zasilajtce Vám Seznam tých údů Dedietví SS. Cyrilla a Methoda,
pre kterých knihy na rok 1861 vydané pod moiou Adressou do Nitry
po Počte odesláti snažne prosim; spolu Vám ai to ne mohu neoznámit:
že, — barz Vam ístotne už známo jest, — prevelebný nekdy Pán
Ondrej Caban Farar Komjatický pod Čislom 908im zapsany eště
18600 r. dne 20 Máje, potom, jako nám všetkým na dedičnej roli spolu—

pracujícím svó posledné pozdraveni a požehnání zanechal, v svatej
oddanosti-se do vůle Boží oddal svou spravedlivou duší do ruk jej
Stvoritelel Nech Mu je večny pokoj ve večnosti a mezi namy na
svete blaha památka! Tak tedy pre Nebo knihy se už víc nech nepo
silaji. — Pre velebného pana Josefa Kompanek pod Číslem 4386ím
kaplana v Pruska městečku račte narldit pod jednou obálkou na pana
Frantiska Strakovieh, Farara v Lednici, znejicon budúcne zasllat- —
Zdaliž P. Titus Písečny, Č. 2299. Fr. Vitus Kopečny. C. 2445 a Fr.
Veneeslav Zak, C. 3063. oznámili, kde se jim mají knihy zasilat?
nevim. Jestli ne oznámili, nejbezpečn'eji bude buďto do Prešporku na Pc
Barnabáše Kužilek, buďto do Trnavy na P. Gvardiana adressované zaslati.
Jako že se račíte mlvat? 'My Slováci v Uhrách sme včil jako

holý v trni. — Prim je u nas Pan Jiri Slots, Farar Tužinsky, robi
kroky !: ohledu dalšího vydavani „Slovenského Národního Učitele“.
Bude istotne vychadzat, a to v Nitre, pod Jeho správou. Prameny
nekteré duchu času a požadavkem včílajšim primerené a nevyhnutedlné
se v nem stanu. To ale všetko svazek jednoty literárnej medzi namy
a Čechmi ne len neporuší, jako Nám to nespravedlive vytykano býva,
ale radnej upevní. Kterí nás z rozkolnictvi a Pan Boh vi z jakých
zlých númerov obviňují, ti okoličnosti naše neznají. „Nevedía čo činia“.
Nam ide o život aneb o smrt. Jestli tuto eště hneď okusit nechceme,.
čistej slovenčiny se pridržat musime. Ta nás provede jedine k širšemn
polu vleslavianského života. Boškavame Vas.
S Bohem
Fr. M.
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Seznam Údú Dedictvi SS. Cyrilla a Methoda Tridy IIIi, pre
kterých se knihy pod Adressen na F r a n ti š ka M ac h ay, Professora
Theologie v Nitre zasilati maji.
Čislo 2298. František Maohay, Professor Th.
2300. P. Patritius Ravasz.
„
2446. P. Gabrieli Kardoš.
»
2447. P. Chilian Komnansky.
2841. Velk. P. Jiri Tvrdy Kanovnik.
2860. Pan František Tóth, včil už farar v Ribanech.
. Velk. P. Štefan Tudy.
. Pan Jiri Holček,
. Pan Michal Keller.
. Pan Josef Ščasny.
. Pan Dr. Matej Šteň'any.
. Pan František Hrensik.
. Pan František Novotny.
. Pan Štefan Štefanik.
. Pan Jan Gajdoš s manželkou Marion.
8797. Distrikt Bitčansky.
Sučtem Nfo 16 výtiskov.
V Nitre 210 Nov. 1851.
František Machay,
Professor Bohoslovi.
33333838833

.l

Na požadani Pána Jiřího Slota prinúteny sem eště dodat: že on
ve výpracovani Zivotopisu Sv. Štefana Krala Uherského pokračuje.
Ze eště s nim hotov neni, pričina se hledat músi ve výhledavani všeli
jakých k cilu vedúoieh žrldel; sem patra: premena ú'adu; prestehovani
se a mnohé jiné zaneprázneni a prekůžky. Medzítým je zdravý a
veselý. On a Pani Tvrdovci zvláštne Vás dají pozdravnvat. Je ale se
do Vaší prítelské prime dúverne odporúčim, a so všetkou úctou pri
srdečném boškavani Vas setrvavsm

Důstojnouti Vaši Verny v Kristu a Narode bratr
František Machay.

V Nitre 210 Nov. 1861.
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Antonin Rybička (1812—1899) Sušilovi.
Přihlašuje se za úda Dědictví C.M. & radí, jakého druhu
mělo vydávati. (F. S. 218 dd,)

spisy by

Kromě vyznačených odchylek od obvyklého pravopisu častěji vynechána diakri.
gické znaménka nebo pána nestejně (kniha a kníha, povídka a povídka).
Význačné věty núvrhů Eybičkových, Suiilovi jakoby z duěe psaných (srv. F. 8.
str. 212) tužkou podtržany, zajisté od Sněila; které, vidno z uv. na. F. S, 218 dd.

Ve Vidni[l] dne 24. prosince 854.

Důstojný a vysoce vážený Pane!
Vele učený pane Profesoře!
Prohlížeje k vzneěeněmn a blahodějněmu účelu, který

Dědictví

sobě

ss. Cyrilla a Metoda vytk<l>o, ustanovjljsemsena

tom, že přistoupím co úd k tomu ústavu národnímu. Nevěda však, na
na koho bych se u věci té obrátil, osmělnji se Vaši Důstojnost, jakožto
starostu řečeného spolku, co neišetrněji žúdati, abyste sobě nestížili
příležících deset zlatých k. m. jakožto předepsanou sumu vkladní lúskavě
přijmouti, tu kde náleží odevzdati, a to, čeho potřebí, abych na úda
dědictví řečeného poklúdún .a zapsan a — možnoli — knihami letos
od dědictví toho vydanými podělen byl — lúskavě a milostivě opatřiti,
při čemž toliko ještě připomínám, že bych toho sobě přál, aby knihy
a věci, kterých se údům podúvú., odevzdúvúny byly pro mně [l] do kněh
kupectví brněnského, kteréž spisy dědictví Sv. Cyrilského má v komisi,
odkud bych já, je,pak buď poštou, buď zdejším kněhknpectvímLeo—vým
odebíral.
Při této příležitosti nemohu opomenouti, projeviti a přednesti[í]
Vpií Důstojnosti prosbu a návrh nasledující:

Dědictví.av, Cyrilla vydávati chce povídky
p o u čn ě a z Ag
'havm é, a.,učinilo ]: tomu konci již. vyavéní k spisovatelstvu českému,
-,-, Dle mého.„zdúpísotva se,však vyhoví .povídkamiipodobnými potřebám,
ku kterým dědictví p_ři vyzvání a vypisování tom prohlížela. Múmet
povídek tak, řečeného obsahu mravníhoa poučného již veliký. počet,
ovšem že, z větší části pouze. z jazyků cizích přeložených, jakož, jsoui
povídky Šmidovy, Niericovy, Hoďmapovy &p. V příčině povídek, těchto
a vůbec všelikého povídkovúnípro lid a mládež nemohu ale a nebudu
jiného nýúpí, nežli; které u věci té kompetentní, bohužel že k nenabytné
ztratě[l] literatury naší příliš časně v Panu, zesnulí. mužové, jakož byli
Vinc. Zahradník a Fr. Shima v časopisu pro kat. duchovenstvo pronesli,
že totiž lid ně! povídkami a la Schmid & Cons. málo zisků, ježto po
vídky ty vždy ien.pok,lú.dúza..po ví dk, y t. j. myšlenky a báje, a malo
kdy [l];ví a mú,chn_ti,pra,v_é v_nich obsažené iědro mravoučné. — ač
jestli v'nich jaké — rozluštiti aneb pro život něčemu praktickému s_e
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naučiti. —- Jsout ovšem povídky v svém spůsobu a dle své tendenci[!]
prakticke vším právem klasické k p. Zschokovy (Kořaleční mor, zlatodol,
mistr Jordan), Salcmanovy (Arnošt Zabranský), Gothelfovy (Vojta atd.),
a však ty máme již na jazyk náš vyloženy; že by pak mezi spisovateli
našími[l] se našlo někoho, kdoby něčeho podobného pro lid náš tak se
hodíciho sepsati sto [l] byl, jak toho řečení Němci dovedli, o tom ne jen
maličkost moje, nýbrž i každý jiný, kdo naše dosavadní literarní ko
rifey zná, vším právem až dosavade pochybuje a pochybovati musí.
Dle mého skromného zdání měli bychom nechuti — alespon nýní [!] —
všelikých povídek, o nichž, třebaby se znamenitý hono'rar vypsal, vždy
bude pochybné, dosáhneli se jimi toho, čehož se chtělo dosíci, a mělo
by se raději prohlížeti k vydávání jiného spisu, jímž by se snáze &
také levněji dostiučinilo. potřebám, kterým dědictví sv. cyrilské vyho
věti usiluje.
Spis tento, jak já za to mám a se domnívám, budiž spíše čí

tanka

pro lid

čili kniha čítací, jakých v literatuře Anglické,

Franzouzskě' 1Německé (Lasebueh, Hausbuch, Hausschatz atd.) mnoho a
to dobrých a praktických již pozůstává. V knize této by se měly vy
pisovati a líčiti jednotlivé památnější, zvláště na mravní vivinování [l] _se

člověčenstva

vůbeca křestanstva

zvláštěse vztahující

příběhy, děje a vynálezy, a to ze staré i novější doby (kp. války Řeků
s Peršany, Židů a Ilímany, války křížové, vynalezení tiskarského a
jiného umění, životopisy mužů velikých z staré inové historie, Mojžíše
v porovnání s jinými zakonodarci, Cyra, Sokratesa, Epaminonda,
Konstantina Velikého, Augustina, Karla a Alfreda Vel., Kolumbusa, Otců
církevních, Ignace Lojoly, Karla Bor., Petra Velikého a t. p., pak mužů
a žen o rozšíření víry křest. mezi národy vůbec a mezi Slovany zvláště
zasloužilých. SS. Bonifaee, Vojtěcha, Štěpána, Olgy, Daubravky 1obrazy
z válek mongolských, třidcetiletě, z prvních peraakucí křesťanstva za
Římanů atp.. . taktéž i vypsání pamětných krajin, měst, hradů, zna
menitých úkazů přírodních, obrazů přírodopisných, zanímavých obyčejů
a zvyků národních, hu kterýmžto vypsáním by se často pro větší
zanímavost a názornost přidati mohla i vyobrazení, kteráž by se ne
musela dávati teprv původně a znovu dělati, nýbrž by se — a to za
levnou cenu — použíti mohlo otisků z obrázkových novin domácích
i zahraničních, v nichž — zvláště v (inter. illustr. Zeitung — mno o
zanímavých obrazů z domácího života a zeměpisu se obsahuje.
Čtením popisů takových bylby lid náš ihned postaven a položen
v život pravdivý, praktický, vzorný a vůbec křesťanský, poučil by se
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přečta jeden i dva listy, více a důkladněji -— jsa přesvědčen, že to,
co takto čte a jako živě před sebou vídí [l], se skutečně stalo a v skutek
uvedlo od lidí jemu rovných ovšem často menšími prostředky nežli on
vládnoucích, — více a jistěji, nežli čítáním sáhodlouhých povídek,
o nichž vždy jen se bude domnívati, že jsou smyšleny a tudiž [1] ne
mohou jemu býti pravidlem.
Že by kniha tato čítací musela psána býti slohem srozumitelným
co_možna nejvíce, při tom však i jazykem čistým a ušlechtilým, rozumí
se samo sebou, pročež by potřebí bylo, aby před vydáním jí podána
byla k revisí, co se týče jazyku, mužům, kteří jsou jeho tak mocni
jako Slovútnost Vaše nebo pp. prof. Šembera, archivář Erben a t. p.
Mámet ovšem již dějepis církevní a všeobecný, jakož i knihy
čítací pro školy gymnasialní, v nichž se o věcech a mužích výše ře
šených lecěehož dočísti možno, — namítne mi někdo —, a však tuto
odpovídám toliko, že při spisování kněh právě řečeuých spisovatelové jich
zřetel měli zcela k jinému čtenařstvu a účelu, nežli z jakého se skládá
větší část údů dědictví Sv. Cyrilla, jejž toto sobě bylo vytk<l>ol), a
že knihy dotčeně zřídka jen se nalezají v rukou údů dědictví
tohoto.

Čítanka takova by mohla, ovšem musela, záležeti z několika dílů
čili pokračování, tak žeby se vždy v 2—3 letech mohl vydávati jeden
díl, který by vždy jiné a jiné věci a osoby popisoval, a tudíž by
ěítanka tato svým časem i jakous takous encyklopedii působila, zvláště
kdyby náležitými rejstříky byla opatřena; — žeby se pak mohlo a
mělo také použíti mnohých dobrých článků, které zde onde již v časo
pisech a kalendařích jsou roztroušeny a již zapomenuty, netřeba připo
mínati, a žeby se i užíti mělo mluvy nejen prosaické, nýbrž i krásných
ballad, pověstí a legend v řeči vázané, ježto by psány byly tak, jak
jsou všeliké básně Vašnostiny, Erbenovy, Vackovy a Štulcovy, rozumí
se samo sebou a bylo by to i přáti i radno pro větší zanímavost a
rozmanitost. — —
A však jíž přiliš[l] jsem zneužil trpělivosti Vaší Důstojnosti, a však
vědom jsa toho, že na nikoho se neráčíte horšiti, kdo to poctivě smýšlí
s národem svým, naději se, že i mně na zlou stranu to nebudete vy
kládati, že, sotva přistoupiv k dědictví sv. Cyril., již se osměluji
řídícímu Sboru jeho činiti návrhy a jeviti snad nespokojenost s tím, na
čemž se již ustanoveno. Všeho dobrého Vaši Důstojuosti na P. Bohu
') jejž . .. vylko — připsáno po boku.
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ze srdce žádaje, činím se Vašnostině přízni poručena, zůstávaje se vší
ásti-ností Vaší Důstojnosti
oddaný ctitel a služebník
Ant. Rybička
tajemník u c. k. nejvyššího soudu.
272.

Kaplan Jan Švéda Sušilovi.
Žádá o píseň pro svůj kostelní zpěvník.-Stěžuje si na zdlouhavé ro
:zesílání podílů Dědictví GM. Poptávka po 8. sbírce národních písní.
Několik hrublíeh ohyb pravopisných.

Veledůstojný, Velectěný Panel
Především musím za odpuštění žádati, že se opovažnjí Vám,
Veledůstojný Pánel psáti. Ale týká se to slávy Boží a oslavení jeho
Svatých a pro cíl tento podniknu všecko. — Vyslyšte mne tedy laakavě
a vyplňte žádost mou. — S pomocí několika pp. spolubratrů a pp.
učitelů jsem sebral ve východe-jižním dílu diěcese naší písně duchovní,
_jež se na osadách v chrámu i doma zpívají, a je pro lid chci do tisku
dáti. Spojil se též se mnou horlivý p. učitel na Hluboké blíže Budě
jovic, kde kníže Švarcenberg nedávno krásný chrám Páně vystavěl.
V tomto chrámě jsou postranní oltáře sv. Josefa a sv. Eleonory a k těmto
iSv. bledá p. učitel táž písně. K sv.“ Josefa máme sice jednu: „Zdráv
buď strážce Spasitele“ ale neznáme nápěv, a k sv. Eleonoře nemáme
žádnou a není _ji též možná nikde naléati. A tu tedy k Vám, Vele
důstojný Pane, se obracuji s žádostí vřelou, byste nám píseň k sv.
Eleonoře as 8 slok dlouhou — aneb i delší — pro sbírku naši uspo
řádati ráčil, a také nápěv třeba udal, dle kterého by se zpívati mohla.
-Snad budete míti i píseň nějakou pěknou k sv. Josefu s nápěvem
aneb ráčíte znáti nápěv písně nahoře udaná k tomu Svatému. — Sv.
Eleonora byla dcera Berengara V. hraběte Provencského a chat anglic
kého krále Jindřicha III. Všemi cnostmi nadání žila s ním šťastně. Po
smrti jeho opustila svět a vstoupila r. 1273 do kláštera Ambresbur—
ského a tam po 19 let v pokoře živa byla příkladem jsouc všech
-cností. — Již za jejího živobytí zvláště ale po smrti mnohé zázraky
se skrze ni staly. — Králík ') životy Svatých díl I. p. 454. Spolu ale
.) Karlík.

prosím o brzké odeslání toho, což žádám. —, Nevímt, kam bych se
obrátil s žádostí svou, leč ]! Vám, Veleučeuý Pane, jenž již tak mnoho
pro čest boží jste učinil a ustavičně činíte. — O neoslyšte mne! ——
Nyní něco jiného. J_semt spoluoudem Dědictví sv. Cyrilla a Methodia,
ale musím- si ztěžovati, že velmi nepořádně věci tím dědictvím vyšlé
dostávám. Kdy již “vyšel Moravan pro rok 1855 —-—
a ještě ho nemám.

Dostávám knihy skrze kuěhkupectví P. Hansen v Budějovicích, a ten
kalendář Moravan má sice k prodeji, ale pro mne z dědictví je nemá.
— Prosím tedy, byste se o to postarati ráčil, by kněhkupectvi Brněnské
Nitše a Grosse pořádněji nám odesllalo knihy do Budějovic. — -—
Ještě něco: Což moravské národní písně neráčíte dále vydávati?'
— Mnohé hlasy se ozývají a žádají je. — Ačkoliv vím, že mnohými
důležitými prácemi aaměstknán jste, přec doufám, že i mou žádost vy
slyšíte, a brzy žádanou píseň aspoň 0 sv. Eleonoře odešlete. —
Já sice Vaší Velebnosti ničeho podati nemohu, ale slibuji, že
aspoň v modlitbách budu vděčným a jmeno Vaše bude se i stkvíti na
zpěvníku mém — jak doufám, velmi rozšířeném. — Již jest skoro
k tisku připraven. Ještě 14 dní na tu píseň čekati budu.
Odporoučí se lásce a zvláště modlitbě
Vaší Velebnoati vždy úctou a láskou oddaný
'
P. Jan Švéda
.

.

.

kaplan.

V Lsdenicích 18 19/1 55.
p. Budějovice C.
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Václav Pešina z Cecborodu Sněilevi.
Pcěinův Moravopis & návštěva arch. Chytila (srv. č. 259). Návštěva.
Kuldova.

Eximie,
Vysoce důstojný Koná-tomi Pane Rado!
Když se mne [l] nedostalo té radosti Jemuost Pána uvítati v mém
příbytku, au obyčejně v čase prazdnin na cestách bývám: tak jest mi
to uvítané a vzácné, aspoň dopis Váš na mne u sebe moci uvítati.
Tážete se mne Vysoce důstojný o Moravopisu předka mého
v kapitolním archyvě našem? — O rukopisu nevím. Bohužel, že Pečina
jmění své, knihovnu svou i archyv obětoval klášteru sebou fundo

8.3
vanému, Pavlánu[l] v Obořišti, 5 mil od Prahy; ve sto letech přišel Císař
Josef, vyzdvihl klášter, &žide [!] na íurách za pakatel odvezli, co bychom
nyní rádi tisíci platili. „Auri sacra fames res nostras perdidit omnes! —
Ráčíte se omlouvati, a chcete mi tím jak píšete ulehčiti, když
pana Chytila ke mne [!] odešlete. On se Vam jistě již přiznal, když jsem
jemu !: archyvu arcibiskupskému i kapitolnímu přístup vymohl, že,
o týden později, přišel se poroučet, a ani ta místa z venčí neshlídl, kde
se onych[!] pokladů domníváte,
Nenesu ja toho vinnu [l], že se Vám nevyhověla.
Pan jednatel Váš, velealevůtný. pan Kulda navštěvou svou mne
vysoce potěšil a občerstvil mou lásku k milé Moravě.) a k Dědictví
Svatému Vašemu, an se mi v dvoudenním pohovoření daroval. Vysoce
mne těšilo Vašnostu tak mn'ohonásohných snšh[l] poznati a s nim[l] se
povyraziti. Přinesl 'Všx'nmoje uctivé přátelské pozdravení všem, v které.
příznivosti a naklonnosti trvám věrným k Vám býti,

\Jemnost Pane ctitelem a přítelem
_
“
Všcslav Pelina

kanovník Strážný..
Na hradě Pražském, 4ho srpna, 55.

Dr. AUG NEUMA
274.

Pešina Sušilovi.

OLOMOUC
Suhndrinum,

Uzdravení Sušilovo. Životy Patronů svatovítského chrámu.

Veledůstojný Pane Proíessor,
vysoce slovůtný pane vlastence,
. Příteli mi Převzácnýl
Bolestné mne ranila zpráva z péra Jeho Nejdůstojnější Biskupské—
Exellencí, že na. Vás nebe těžkou připustilo nemoc. Zná Nejdůstojněišl
cenu Klenota, jakýž mu nebo v Vás pro Jeho církevní ustav dalo, a
váží si ho vysoce. — Proto lkal u oltáře Božího tak dlouho, až Vám
opětného uzdravení vyprosil. ——Vás stratiti „budou někdy všecky
kraje slovanští [!] želeti“. -—Dejž Bůh, by se to stalo v Mathusalemském
věku Vašem! Potomkům ale pamatku Vaše v požehnání zůstane! ——
') Působilt P. dříve na Moravě (srv. č. 1).
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Má duše ale velebí Hospodina, a ploše—duchmůj v Bohu Spasiteli
'svém, že pohleděl na záslužnost obětovného služebníka svého, a vyřkl
nad Vámi žádaného uzdravení ten, jenž mocný jest a svaté jméno jeho!
Příjmetež ode mně [!1,Veledůstojný Pane, Zivot svatých Patronů
naších [l], jichž těla v hlavním chrámu Páně našem uctivě chováme,
v obrazíoh kamenopisných, u jichžto hrobu za Vaše všestranné bláho
'Pána vezdejěího i věčného života prosím, by se nad Vámi zde
i v nebi oslavil!
Dovolte, bych zde 10 zl. pro Museum1)a 2 zl. na „Hlas církev
ního Časopisu“ [tak] připojil; — a račtež tak laskavým býti, by obé
k svému místu přišlo.
Dlouhý jest již ten čas, co se již známe; v kterém Vás ctí,

miluje a žehná
Veledůstojnosti Vaší vřelý, věrný ctitel,

Dr. Vácslav Pesina,
rytíř z Cechorodu, kanovník strážce.
Na hradě Pražském l7ho ledna. 59.
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Administrator Eduard Vymětal Sušilovi.
Drobnosti z osvětimanské fary po smrti farářově. Cholera.
Adresa 'na sti-.tv: Důstojnámu Vysoeeněeněmn Pánu Panu [Buiil Frantlěkovi,
v bohoslovectví proleesorovi, dědictví sv. Cyrilla a Methoda veleaaslonžilbmu starostovi
atd. v Brně. -— Basítke na 3kr. známce: Bisenz 22. Aug. -—Mnoho pravopisných ohyb.

Vaše Velebnost
Důstojný Pane Panel
Srdečné díky vzdávám na dárek i list mně láskavě poslaný. Obě
zajisté petěsilo mne velmi.
Častokráte jsme na Vašnosti zpomínávali, těěíce se, že i letos u nás
zvláště pak na sv. Vavřince, pobyti ráčíte. Ovsem tho srpna oslavili
jsme i letos, avšak byly to smutné hody. “Všichni přítomni kněží těžce
pohřešovali hospodáře.
Vyjádřil se p. děkan a nařídil mně psáti Vám, že když i zarostla
Velebnosti Vaši cesta do Osvětiman — přede nezarostls do okolí. Pakli
') :

asi: Dědictví.
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by se líbilo Vašnosti přijíti do našich hor na prázdniny, zve Vás p. děkan
upřímně k sobě. U něho že budete vždy velmi rád viděn a srdečně
vítán. I Pepinks. by velmi ráda Vašnosti jeětě uhlídala. 'Přeje si toho
opravdově. Pobudem ještě ve fáře asi 3 tyhodně.
Nemoc nebožtíku. p. faráře dlouho trvala. Hned s počátkem února
se položil u chřadnul ustavičně, až 30. června v 2% hod. ráno do
“konal. Dle udání 16mm dal se mu rak neb jine jakesi vředy do

žaludku.
Dědičkou veškerého jmění je p. Pepinka, s tou toliko vyminkou,
aby sestře neb sestřencům 400 zl. stř. vyplatila.
Týdeň po smrti 1). faráře zemřela jeho sestra.
S knihovnou Velebn. Pána stalo ee následovně:
Někteří kněží : děkanství vybrali sobě každý několik knih se
závazkem, sloužiti na nebožtíku mie svaté. Zůstalo ale ještě mnoho
knih. Pepinka prosí, abyi Vale Velebnost sobě které by se líbily

knihy 11a památku
po zemřelém Voleb. pánovi vybrati ráčila.
Jsou zde veškeré spisy sv. _Augustina, sv. Řehoře Nuianzskěho.
Knihy, co zůstanou, mají se poslati do Holomouce a rozděliti
inovosvěcenym.

__

Račtež — prosím na to Vaši Velebnost — račtež psáti ně—

kolik řádků.
Cholera se i u nás ukázala, obzvlaštně v Břesovicícb. Farářem
v Osvětimanech stane se jistě lokální ze Zeravic, p. Frant. Cerny.
Já nezůstanu, neb vím, že nebude více v domě tak jak bývalo.
Pepinka mnohokráte ruce líbá. Já poroučím se do Vašnostiny
přímé a lásky .. nejhlubší poklonu čině, jsem se vší úctou
Vaší Velebnosti vděčný

Edvard Vymětal,
administrator.
V Osvětimanech dne 21. srpna 1855.
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Kaplan Vincenc Sedlák ze St. Hrozenkova Sušilovi.
Četba darovaných knih mezi lidem.
Několik mluvnických i pravopisných chyb. 3_ [!

.' Šíp"
'

Pochválen buď J. Cb.l
Veledůstojný, vysocenčený panel
Minul již rok ouplný od oné doby, když na Vaší žpáteční cestě
z lázně Teplické ponejprv jsem tělesnou postavu Vaši uzřel, ducha ale
Vašeho, již před 'tím _„plodyjeho učily mě znáti. Nezazlíte tedy, že ostý
chavost bránila po tak dlouhý čas povinně oznámiti, jakož i dlužné
vzdáti díky za onu zásilku knih, v níž tak zřejmě obětivost pro národ
náš, zvláště ale pro národ křesťanský se zrcadlí. Znám, že ne první,
ani ta největší to není obět, již kladla ruka Vaše na oltář, ale nemožné
jest mi, bych alespoň poněkud Vašnosli z útroby nevzdal díky, a Od
platitele všeho nevaýval, by žeň vydalo hojnou Vámi rozsívsné símě.
Nedalo mi to pokoje, a na vzdor předsevzetí mému nemohu zdržeti déle,
bych Vám ohlas a stín mého díky naplněného srdce zde nemlal,
dozvěděv se z úst učitele ždejšího, co ještě pro lid zde přírodou po
macešsky potrestaný činiti obmýšlíte. Nemněte ale, že by ladem ležely
knihy, hnilobě neb plesnivině svěřené na jiných místech, nikoliv, není
juž jedné z těch prostonárodních,' která by nebyla čtena. By mládež
zimní dlouhé večery nemarnila, aneb _snadzapovězené schůzky nekazily
ji, a by alespoň u některých chut ,ke čtení probuzena byla, oznámil
jsem na křesťanském cvičení, že 3kráte v týdni, v neděli, v úterý a
ve čtvrtek, budeme z těch kněh předčíht ve škole, rozumí se samo
sebou, že jsem jim všelijakým způsobem chuti k tomu dodával. Před
staveného obee ,jsem požádal, by k tomu cíli 0 potřebné topivo se po
staral, by 'chladnost jizby snad posluchače neodstrašila. A vskutku po
prvníkráte dílem ze zvědavosti, dílem z dobrého předsevzetí, první den
školní jizba byla naplněná. Výsledek tím docílený byl skvělý. Jak se to
Kopaničáři dověděli, že 'takové knihy ku čtení a zdarma jsú !! dostání,
přicházeli jeden .po druhém, bych jim jich půjčil, ne jen ale naši farníci,
ale i okoliění, ba někteří v neděli zůstali v Hrozenku na noc, by večer
to čtení mohli počúvat. Jsů rodiny, které na kopanících se scházejí
a,nechají si ty knížky předčítat. Jest ovšem pravda, že dle pokažená
povahy Slováka našeho mnohému to velice nevoní, anž smradlavou
pálenka drží za voňavku, ale při dobré vůli a usilování vůdců časem to
dospěti može tam, kam dospěl lid,ve wdělanějších krajinách naší Moravy.
Letos sice to čtení nedržívám, ale knihy již sami od sebe ku čtení si

vy poš čávají.

Nenechá se npříti, že by snadná to nebyla úloha,

okopávati vinici zdejší, ale šlo by to, kdyby jen spojenými 'silsmi
duchovní i světský vůdce o to usilovali. Při této příležitosti prosím
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srdečný pozdrav i p. t. panu Kuld'ovi vyřídit, kteréhož jsem ve Sloupě
poznal. Rád bych poslal i předplatní peníze redakci Hlasu jednoty
katolické, ale jelikož i cena znama není, prosím nejak to tam zprav-ití.
račte, bych alespoň jedno číslo dostal, pak. jistotně dle napisu patřičné
peníze zašlu.: Se věíůotou a oddaností;
Vaěnostin

Gona: Sedlák,
cooper-nor.

Ve Starém Hrozenku [takL Sho ledna 1856.

277.
Sedlák Sušilovi.
Posílů povídku v. domadm podřečí.

Vebdůsminý. a—Vymenčoný Panel
Ostýohavost' a přesvědčení pevné, že nejsem v stavu a že—nedo—
spěly síly mě, bych úkol Vami mně uložený dle přaní Vaěnostiného

vykonal, tot hlavní“ myšlenka při zasílaní tohoto listu. Avšak abych
přesvědčil, že vůle sice by byla, ale že nepostačují vlastnosti a síly,
odesílám jako na důkaz zde přiloženou ověem ale Vaší uznalosti a
Vašemu posouzení .podrobenou povídku. Nejlépe Vam vědomo budeH
co pro obecenstvo slušně a užitečné, jakož ico by záhubné býti mohlo. 5
Nevěděl jsem aniž vím posud, jaké lépe roucho by jí slušelo, spisovnéli
řeči, neb lidu toho, v jehož ústech udomaončna jest. Cinil jsem to
v posledním způsobu proto, že kdyby se pro veřejnost nebodila, alespoň
pro Brněnský kruh milovníků takových- věeí nějaká. myšlenka. a slovo
v ní bude, které buď !: rozesmaní neb vyražení mysle přispěje. Snažil
jsem se, co možná nejvíce věren býti mluvě lidu naěehea všechno
jak jsem slyšel na papír položili domnívaje se, že když nic jiného by
Vás nezajímalo, alespoň řeč Vaěi pozornost. poutati bude, nechat tedy
nedomnívate se, že chyba sem a tam by byla, ne, právě tak se mluví,

není na příkladohybně'psůno: tobe, nepraví náš Slovníkto bě, nýbrž
tobe. Chodail, nevím jak bych to jinak byl psal, anžto ani ouplně'chodžil;
to jest z, ani ouplně (: slyěeh' není. Jak nejlépe za ten čas mého zde
přes dva roku přebývání řeč tu jsem se naučiti mohl,. tak jsem to
i zde 'postavil. — Ostatně Vaěnosti nejlépe anamo bude, co byvlěpe
dáno neb vynecháno býti mohlo, pročež prosím, byste p, t. panu

8.8

Koldovi sám věc tu sdělil. Jest ověem pravda, že jsou mnohé chyby,
které se nesrovnávaií s okoličnostmi toho času, ale narrata referro[l].
Jak jsem koupil, tak prodávám; k. p. tuhého páleného že mu pohárek
podal, kdežto bezpochyby tehdy ještě nebyla tato choroba. tak rozšířená
jako na našich časů. Co se Osefa. dotýká, možná že Lopeník již dříve
stál, ale jméno jeho proto se snad podotýká,. že vůbec tento panovník
v ústech lidu nižšího žije. Z má strany ubezpečuji, že nic by mně
nebylo milejěího, kdybych něčím ku vzdělání lidu tohoto přispívati
mohl, pročež nucen se cítím, Vám zde i moje i lidu našeho díky
vzdáti za Vaši jístotně velkou obět, kterou za něj kladete. Nemohu
opomenouti Vám sděliti, že obdivují lidé naši obětovnost toho pána
.v Brně, který si! vzdálen od nich, předce na ně pamatuje. Věěnost
jístotně, neb pro odměnu časnou nepracujete, Vám mnohonásobně vy
nahradí ty klopoty, jimiž se k vůli lidu našeho[!] podrobujete. Přijměte
imá srdečné díky jakož i ubezpečení, že uzavírám v mojí každo
denní modlitbě i prosbu za osobu Vaši. Hlas jistotně dostávám, jen ač
to nestojí za řeč, na nápisu by mělo etáti ne: Sedláček, ale Sedlák.
Jsem se vší oddaností i důvěrou Váš
vděčný
\

Vincenc Sedlák,
cooperator.

Na Starém Hrozenkn dne 22ho ledna 1856.

278.
Sedlák Suěilovi.
Neutěšené poměry na novém působišti.

Pochválen buď J. Kristus!
Vysocedůstojny velevážený Pane!
Příznivče můj drahý!
Když jsem letního času u Vás byl, ovšem mi nebylo vědoma,
kam budoucně na vykázané mi dráze se octnu, ze Starého—liHrezenks,
aneb z jiného dílu světa vědomost o sobě Vám zasílati budu, což až
posud jsem opomenul, tímto dopisem dlužně činím. Opatovice 1) u města
Jevíčko jsou mé nynější stanoviště. Od měsíce srpna trávím zde dni
') Velké Oputovlw.
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mé, a tak dlouho právě opustil jsem Staré Hrozenko. Obtížným bych-=
se stal vypisováním, jak a kterak Opatovice se mi dostaly za podíl.
k mému působení, to ale přes srdce snésti nemohu, bych sobě neza
stesknil a Vám nepožalovnl, jak trudno, jak teskno, ano jak bolestno
mi bylo v onom okamžení, když jsem opouštěl ony pohraniční hory
Tatranské, když mě ucho slyšela naposled přízvuk slovenský, a moje oči
patřily na ty prostosrdečné, upřímné tváře Slovákův, až v polohlasitém
vzdechu a slze v oku srdce moje sobě ulevilo. Ovšem, celá rozsáhlá
Morava jest mou vlastí; ale mohu za to, že jsem zvláštní láskou k oné
krajině, bílými halenami poseté a dlouhými vlasy zarostlé, zahořel?'
Čtyry měsíce jsou již pryč, co zde dlím, aniž jsem jaště v tom nej
menším na zdejší lid a krajinu uvyknul. Ve dne ai ve snách můj duch,
bloudí mezi Kopaničáry.
Zde působím jako kolo vodou hnuté, ale dokavade zdejší jím
chléb, zdejší musím zpívat píseň. Nechá-li mne ale Bůh při živě, jest

můj pevný úmysl, slováckouopět zpívat píseň, jelikož jejich mluvu tak
jsem sobě oblíbil, že jsem se i vynasnažrl'v obecném životě ji upotře-
biti. Co se ale zdejších poměrů dotýká, jsou ony pro našince jak
v církevním tak v národním ohledu nevelmi uspokojivé, pro budoucnost
ale aspoň poněkud útěchu slibné. Od Boskovic až k Mor. Třebové,.
v rovince, tak zvané Malé Hané, jest, jak trefně se vyjádřil jeden ze
zdejších mladých kněží, zakuklený helvetismus mezi katolíky; a
vskutku i samými helvety namnoze pomíchaný, tak že pro kat. du
chovního pastýře velkou úlohou zůstane, .by v tom vosím hnízdě uštknut
nebyl. Vanoaice na blízku mají svého Superintendenta. a tak třenice
mezi katolíky ahelvety jsou neustálé a není snad rozhorčenější hádky,
jako když pichlavý helvet své vtipy na katolíku brousí. A směle vystrko
vali oni helveti své hlavy, anžto duchovenstvo katolické. na věiším dílu
Joseňnismem nadchnuté, v úřadě svém jen chlebíčk- \.--l-. a tak neteč
nosti katolické vzrůstu popřálo. Mimo to ztratil kalu lncký zde křesťan
všechnu důvěru ke svým pastýřům, anžto 'tito jaku nějaké vyšší
bytnosti lid od sebe odháněli svou aristokratickou nudum.—tía desát
kovým pohunkováním. V očích se mi zajiskřilo, vida se po několika
týdením zde pobytu této zkušenosti nabytého. Začal iso-mse po lidu
ohlížet, jeho strun se dotýkat, a vždy ramenami jat-m jen ,.okrčil..
O dědictví ss. Cyrilla a. Method; zde nebylo ani slechu, m ' . v) věděl,
žeby takového stávalo, o Svatojanském platí to samé. Př\ „.mlce můj
kaplan věděl sice o tom, ale aby snad p. faráře, rodxleam Němce
,'z Grulicha v Čechách, neurazil, mlčel, a tak jeho lásku sobě získati
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dychtil. Farář ten se sám vyznal, že stanovy toho ústavu jemu nejsou
známě. Vůkoluí lokální a faráři, vidouce mě čísti Pražské Noviny,
šeptali si, ano nechali mě i pocítit, že jsem Panslavista, že oni takové
řeči nerozumějí, a co pro lid potřebují, že již vědí. Co v takových
okoličuoetech počíti? Příležitostně při jídle s farářem o tom jsem mluvil,
ale hned“ byla řeč na něco jiného obrácena. Až jednu neděli udála se
mi v kázání příležitost, když jsem exkomunikaci jeduě osoby ze zdejší
farnosti z kazatelně ohlašoval, tu jsem, odvolávaje se na kurendu od
naší koneiatoře'vydanou, něco obšírněji otom dědictví as. Cyrilla a M.
promluvil a lid vybídnul, by i on v něm svého úča<ate>nství bral. A
tak se stalo, že jsem jich 5 získal. Začátek bývá nejhorší, doufám časem
opět některé více k tomu namluviti. Zasílám Vám tedy 50 zl. stříbra
za 5 oudů, kteří na té cedulce napsání jsou, s tou snažnou prosbou,
byete přiměřenó- kroky učinil (jelikož nevím, na koho vlastně nyní
bych se a tím obrátil), by tito jako oudové zapsáni a pak budoucně'
své knihy v jednom balíku dostávali. Aby jich ale více k tomu při
lákáno bylo, prosil a žádal bych, by jim (byloliby možné) všechny
knihy dědictvím vydané pro tento rok co nejspíše poštou odeslané byly,
neb jistě jest, že oni to jinym okazovat, a tak jich k tomu lákati

budou. Nápis, pod kterým se jim zasílati mohou, jest: J án u Fike

rovi, aed'lářskému mistru v Opatovicích blíže

J e v i čk a.
.
Lid zdejší není tak bolavý, jen dobré vůle mu schází, a toho jest
zde tím více třeba, aby v jednom ohledu katolíci nějakou zbraň proti
helvetům měli. Kdyby bylo několik výtisků toho provolání, jež Dědictví
toto k lidu vydalo, byloby snad dobře, kdybych jich aem dostal a pak
mezi lid rozdal.
V národním ohledu proto smutně“to vypadá, jelikož v děkanství
opatovskěm kněží jsou sami rodilí Němci, úřednictvo jakoby smetl, a
kteří nejsou, tak jsou ouhlavuí odporníci tě věci. Velice by mně' bylo
milé, ačkoliv to při valném počtu Vašich prácí žádat"nemohu, kdybych
několik řádků z Vaší ruky dostal, i já bych sem a tam nějakow
novinku z této krajiny do Hlasu zaslal, bojím se ale, bych nenarasil'.
Ostatně k novému roku plnost božího požehnání'a všeho dobrého Vám
přeje, jsem Vaěuoati

se vší úctou oddaný, a mnohodlužný
.
Vincenc Sedlák,
oooperaton
V Opatovicích dne 15ho “prosince 1856.
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Jesuita Jan Martynov (1821—18941) Sušilovi.
Spolek sv. Cyrilla i Methoda v Pal-iii. Význam slovanského obřadu
v bohoslužbě. Martyrologium Odonís. Cyrillir-e před ev. Cyrillem.
Přepis,jeji pořídilrada Augustin Vrzal,upraven takto: . = 1,po nmoblhee = jl..

5:8.

e—„e, po d, t, n—ě, po samohlásee—je. g—ja,

po d, t, n==lměkčení;_

obdobně „ — ju.

19. Sent 1856 Praga.
Milostivy Gosudar, '
Ja krajně ialěju, čto ně mog poznakOmitsia s Vami lično pro—.
jězdom mojimiz Věny, gdě nachoditaja těper drug Vaš, Professor Dndek'),
v Praga, gdě ja ontanovilaja u Pr. Štulce. Tot i drugoj govoril mně
o Vas takim obrazom, ao ně dovolstvnjas odnim eožalěnijem vnutrennim,
ja rěšilaia pomoč mojej bědě, i bez dalnycli oborotov i činov písat
k Vam, paka. ja jelče v atolnom gradč Ceehiji, i ně daleko ot Vašego
Brna. Eto dělaju ja těm směleje, čto kak Vy, tak 1 my rabotajem na
odnom pole, voadělyvajem odnu i tuže nivu, _pod pokrovom odnich
& těchže zastupnikov, t. j. Sv. Kirilla i Methodija. — My takže nosta—

vili v Parižě, gdě ja živn obyknovenno, něbolšoje obščeetvo Sv. Kirilla
i Methodija; oěl naša — truditsjao sojediněniji Russkoj cerkvi : Rimskoju,
izdanijem knig, obozrěnija, a potom, jestli Bog dest, takže missijami,

školami, prapověďju i ispověďju, i čto vsego glavněje, ob rj adom.
My ——
rodom rueakije; i my nběžděny, čro bez slavjanekago obrjada
— v naši vremena Slavjan ně pojmat. Peka Roesija otvorit nam dveri,
pred nami — vně drngija elavjansHja kraje v Avetriji i Turciji, i slě
dovatělno raboty vdovol. Pr. Dudek ot našego plena v voutorgě, i ně
odin on ruděljajet naš obraz myslej. Vot pervaja pričina, po kotoroj
ja chotěl by uznat Vas lično, e Vami peregovorit v silu znakomago

vejakomusovětu.i isrěčenija:viribns

nnitis.

Vo vtorycb, imějn je. do Vas. odnu literaturnuju prosbu. Vot
v čem dělox Vy v Brně, i alédovetělno v eoeědstvě Rajgrada (Raigern),
') M. narodil se v Kazani, studoval universitu v Petrohradě, pak stal se vycho
vatelem v rodině hr. Šuvalova. Ceetuje po Italii a Francii seznámil 50 s francouzským
Jamitou Ravignanem,k1erý jej získal církvi katolické. 1845 vstoupil do Tovaryšetva
WJelilova Hlavní díla jeho jsou: Annu: ecclesiastica: graeoo--slavicus (186 3), Bpecimen
eccleelae mtbenleu (1859) Trifolium serbienm (životopisy ev. Baby, Sermona aŠlmona.
1863), Saulun et Paulu: ruthenae ecclesine (1864), Cenu: vitae el eertamen martyrli
6. Josaphat Kuucevlcii (1864), Vita Melitii Smotriaell, De statu ecclesiae moaoovitleae aj.

.

) Dr. Beda Dndík.

"!

u v stgradskom monastyrě, kažetsjs, nschoditsia do sich pór Marty
r o lo gi um 0 d o u i s, 'pissunyj pri Karlě Velikom. — G. Bodjsnskij,
kotorago Vy konečne po krajuěi měrě po sočiněnijsm <znajetě>, čitajs.
etu rukopis, 'pisanuuju po laty n i, našel v samom tekstě odno slovo,
pisannoje po slsvjan'ski. A imenuo, na 15 strokě 2go lista, v statjězf
quo geuere vel cultu Sancti martyres venerandi sunt, načinaiuščeisis
flovumi: populus christianus memories martyrum religiosa solemuitste;
ooneelebrat etc. .. . at illo cultu, qui graeoe Amin dicitur, latine uno
verbo ďioi ň potest etc. Ned slovom usi-pinpripsano na vercbu lstiuskoje
la tria. Otkuda Bodjanskij totča's zaključil, čte Slavjaně iměli ki

rillieu

ieščedo Kirilla

i Methodijs

cělymi50jugodami.—

Nachodks kualas blestsščeju; no, kak govorit poslovica, ně vse to
zoloto, čto blestit. Drugoj russkoj, Iz. Iv. Srezněvskij, viděvšij tuže
rukopis i totže list, govorit, čto etot list, soděržaščij slovo nufpin, pri-
bavlen poslě, uo kogda neizvěstno. Na eto Bodjanskij ničego něvozrazil,
ikak vidno iz jego poslědňago sočiněnija „o proischožděniji slavjanskíeb
písmen, 1855“, sčítajet mněnije svoje promachom (str. 326). I tak ja“
poprosil by Vas svěritsja, dějstvitělnoli jest raznica meždu pervym
listom i drugimi, Ink utverždsjet Srezuěvskii? Jesli by ja znal obo vsem
' otom preždě, to něpreměnno zajěcbal by v Raigrad „jedinstvenno s těm,.
čtoby udostověritsja vo vsem sobstvennymi glazami; těper ono už'e
p_osdnori vrjadli budet mně vozmožno vozvrstitsja vspjať.
_
Nakonec choču ja predložit Vam, čtoby my vzajimno soobščali
meždu soboju naši proizveděnija, i byli takim obrazom členami obščestva,

Vy usšego a. my Vašego. My tolko nsčinajem , no něsmotrja na to,
možem uže soobčiťVam ně oduo sočinčnije, iz kotorych osobeuno odno:

La Russie sera- -t- elle catholique?

dolžnoobratitus

sebja Vaše vuimanije. Jego uže perevoďat na německij i na russlu'j

juykié Bolše
o něm
stanu: ipse
—
Štulcgovorit
otlučilsja
na.ně
něskolko
dněj, videbis.
vBudvicu;

ostavil meňs.

ohosjajGinom doma.

V záključenije ješče raz sožalěju, čto něiměl sčastija ni pozuako-ý
mitsjs. s Vami, ni pogovorit usta k ustam, & tolko poslat Vam poklou
ot Dudeka'čerez odnsgo iz Brunskich svjaščeunikov, moje-gosoputniks,

i prošu Vas něsomněvatsja v iskrennosti, v kakoj prebyvaju,
*Milostivyj Gosudar, Vaš pokomějšii sluga,

J. Martynov,
presbyter S. J.

(03,

PS.

Moj adres zděs — u Štulca; a ve Franciji takoja Mr.

Mar.. . št Paris, rue des Postes, 18. — Vy možetě písat ko mně po,

němec., ili po franc., ili po latym', ili daže po češski.
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Sušil Martynovu.
Dědictví C. M. Martyrologium Qdonis.
Chybí často dělicí čárky.

. l

V Brhč 28. os;. _sssf'

Velebný Pane! "

A
' “"

Poctil jste mne listem a důvěrou, za kterouž Vim díky vřelél
skládám; spolu podle možnosti žádání Vašemu vyhovéti se vynasnažím.
Již ale napřed žádám o prominutí, jestli mne při tom v nějakém ne-'
dostatku postihnete.
\
Každý katolík at nedím každý katolický Slovan s velikou.
rozkoší a nadějí pohlídó. na sbor ten, jenžto povstává v Paříži“
k účelu tomu, aby Rusko s Římem se spojilo a jednota církve ona,)
které svatými apostoly našemi[l] Cyrillem a Methodiem uvedena byla,"
v té veliké říši průchodu konečně došla. Proto v naší diocési['] a jinde.
modlitební Špolek zaražen jest, jenž, ustavičně o to k Bohu modlí se;_'
požehnání a zásluha modlení tohoi na Vás v Paříži se vylévá, &
Hospodin snahám Vašim milosti Své zajisté neodepře. Na Moravě jsme

též učinilispolek, jenžto.:slnje Dědictví

ss. Cyrilla

a Metho

dia; ale spolek ten neproblídé. k tomu, aby odštěpení Slované k svaté
církvi ltímské přivedeni byli, nébrž veškeren záměr naš tam jde, aby

lid nás v katolické víře utvrzenaupevněnbyl.Jest tedy Dědictvíl
naše odchodno od účelu svrchu řečeného Vámi zaměřeného, jakož:
i knihy, které vydáváme, tomu nasvědčují, ač pak také kněží účastníci,
téhož dědictví v oktúvé ss. Cyrilla a Methodia mši svatou za obrácení
„či navracě'ní rozkolníkův slouží. Posavad — abych Vaši Velebnostv
obeznámil s dědictvím naším blížeji — vydali jsme 1. Putování Christa
Pana, s mapou Palestiny. 2. Historii oceanských missií. 3. Život sv.“
Alžběty přeložený z Montalemberta. 4. Josefa Flavia válku židovskou?
přel. z řeck. .Zivot sv. Cyrilla a Methodia, jenž právě se dotiskuje
a tudížl) roaesílán bude; dílo to převýborné sepsané od p. V. Štulce;
') ve správném významu = brzy.

27'
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spolu s písněmi, melodiemi., modlitbami a učenými

poznamenéuími a
dodatky; kniha ta zasluhuje, aby velkeři “Slované ji na jazyk svůj
převedli. Vydali jsme obrazy sv. Ludmily, ss. Cyrilla a Methodia; a
nyní tiskneme Fabiolu. Dědictví tedy naše nemá stejného s Vámi
směru přímé; avšak s radostí se propůjčíme Vaší žádosti a posilati
Vám budeme veškery věci, jež vydáváme, račte jenom cestu oznamiti,
kterou by věci ty Vés docházely.
Co se dotýče otázky Vašnostiny o martyrologiu Odonově,
mohu v tom žádosti Vaši posloužiti. Jel jsem do Rajhradu a po
žádal jsem důstojného p. preláta o rukopis ten a o tu stat, které
počíná. slovy: Populus ' christianus memorias atd. I nalezl jsem
ono slovo na 16. řádku druhého listu (rukopis řečený počíná
onou statí) illo cultu qui graece nsrpnu dicitur atd. Jiste jest, že tak
Slovan jenom pséti mohl :: místo i aneb místo el; tak , zajisté psáno
lupu- (nikoli urptu). Ale p. Bodjanský by velmi nepříhodně odtud
dovodil, že Slované měli cyrillici již před Cyrillem, a p. Srezněvský
pravdu mě., že list ten později —- ač nevědomo kdy — přivtělen byl.

Druhý list se docela liší a různí od prvního, nejsa nic jen toliko
cpis prvního, a tudy mnohem p _ozději přepcén byl, tenkrát totižto,
když litery listu prvního již čitatelny nebyly; nebo list ten druhý
docela totéž v sobě zahrnuje, co první a jest toliko přepis, opis, kopie
listu prvního. Na to se račte spolehnouti, nebo jsem s p. prelétem

ty listy oba dva prohlédl Musi, jak praveuo, list ten druhý mnohem
později pséu byti, jakož i pergament bělěí jest a písmo jeho větší.
Slovo latria pak na prvním listě psáno jest na řádku 12 písmem la
tinským. Bodjanský uznal blud svůj. Velmi se z toho radují, že
Vaěnosti vtom po žádosti posloužiti mohu a tak aspoň nějak odslou
žiti za čest tu, kterou mi v listě svém činiti réčíte. Neméně zajisté jů
toho lituji, že se mi nedostalo té potěchy s Vámi rozmluviti v zaleži
tostech svaté Římské církve ve Slovanském národě. Réčíte-li mne
poctiti někdy dopisem svym, velice mne oblažíte. Nyni mně nezbývá.
leč omluviti se, že později píši, nežli ste se nadél. Staloseto poněvadž
jsem došel tepruv s koncem septembra do Brna a hned nevěděl jsem,
kde jste a kam pséti. Volil jsem tedy raději čekati, až bych myslil, že
v Paříži se nalezite. S tim se vším ostévam ve věeliké uctě,
Vašnostin nejoddanější sluha

Fr. Sušil,
professor theologie.

V Brně ut supra 28. Okt. 856.

28 1.

Mutynov Sněilovi.
Oznámení o zamýšleném Sborm'ku. Apologie Smotrického. Ohlaiujo
opis „Annus eoclesiasticus slavicus'.

1. Marta 1862 Patiš.
Počtěnnějšíj kanonik,
Vy izvinitě meňa, nadějua, za to čto ja, so vremoni mojego pro
jězdn čro: Brn, něposětil Vau pismom, i nědal počti nikakago znaku
žízní. A meždu těm žizň byla něprazdnaja, robota kipěla, i pervyie
plody otoj četyrechměaiačnoj dějatělnoati bndut vakorě pod Vašimi

glazami. Pokaměst posylaiuVam Obiavlenijo
\nikě,

o našem Sb'or

pro kotoryj, pomnitsja, ja pin! !: Vašemu nobratu čestnomu

Pro 0 hazkě,

posylajajemu Ziti jo Bl. Sarkandra, roboty bollan

distov, : izobraženijom Bhžonnago.
Mně kažetsja, ně ohndo bylo by ,fogluit 0 b j a vl e n i i o našego
Kirillo-Mofodiiovckngo Sborník:: v Gluě;
sdělavii prosto perovod
: russkogo.
Pervaja knížka načnětsjn počatatsja nadňaoh, i bndět soděržat
Apologiju znamenitngo S m o t r i c k a' 3 0,1) v kotoroj on razakazyvajot
začěm jezdil na Vostok, i počemn russkije dolžny sojedinitaja .s Riml
jnnami. Sočiněnije v vyěšej atěponi ljubopytnojo, važnoje i rědkojo. Vně,
kdo tolko pročityval moju rukopis, v voschiščeniji ot takugo litěraturno—
bogoslovskngo aokrovišča. Apologija sovsěm gotova, i kak ona. dovolno
prostranna, to oto mně dajet vozmožnoat, napečatat obě pervyja knižki
Sborniks odnu za drugojn, bez ostanovki.
Bndtě tak dobry, pootěnnějšij kanonik, akažitě mně, čto Vy dn

majetě ob našem Obj avleni ji, i zajavitě Vašo mněnije pnblično,
v Glas ě, kotoryj ja. pročol, da : udovolstvijom.
.
Prigotovlonijo A po log i ji k pečuti zaňalo u mena vse vremjn,
tak ěto ja prinužděn byl lišit sebja udovolstvija boaědovat zaočno
: druzjami vopreki mojemn inkrenněmu želanijn.

Kromě O bja v lení' Ja posylaju Vam porvyj vypnsk francnz
akago Obourěnija (Etudes religieuaos), kotoroje vydajotsja našimi otcami,
zděs v domě, i v kotorom načinuja : nyněšňago gods, každyj m budčt
čtolibo o Slavjanskom cerkovnom voprosě.
') Bmotrloklj Meletij (1' 1638), jihomký horlitol pro mír církve východní se
západní, nnpsal 1628 spis »Apologia pengr'mamy do Kraiów wadmdnychc, kde pouka
noval na výhody podrobení se Římu.

Približjajuščijsja jnbilej — zanimajet meňa očeň, očeň, i Vy
možetě byt uvěreny, čto ; mojej storony ja dam etomu sobytiju vno
vozmožnuju glunost v francuzskoj publika. Těper umy tak zaňaty
rimskim Ýoproaom'i s'enatshimi prenijami, čto vajakoj drugoj voproa
byl by ně svojevromen. Podožděm, kogda. utichnět něskolgo burja. —'—
Sonatakimi pronijami voobšče očeň dovolny; priznatsja., vnězapnoat pri
dajot jim joěče bolěje cěny.
*
Potruditěu napisat mně, polučilli G'“_ Prochazka sočiněnije O.
Van-Eh (Vanneoke) o bl. Sarkandrě, i kak on naohodit onoje? _
Kuk skoro otošlju v pečat A p 010 3 i j a, ptimus za moje latin.—

"skojeaočinčn'g'o
Annan occlosiaaticus
šennoje v poalědněmtomě Acta

Sanctor'n

Slavicus,

uše ogla—

m. Daj Bog tolko sil

dn. zdorovjn. Za dob_roju voleju dělo ne stojit!

V zaključenijo prošu Vas pokornějsě prislat pečatnuju ili ruko
pisnujn stat o nastojaščem položeniji Vašeho Kirillo- Methodijevakago
oblěoatva. Ona. poslužit mně matěrialom dlja statji, kotoruju ja naměron
poměstit v našem francuzskom žurnalě.
Zasim poručaja aebja i naše tězoimennoje obščerstvo Vašim mo
litvam, ostajus & serděčnoju drnžboju i počtěnijem,
počtěnnějěij knnonik, Vam predannějšij sluga

J. Martynov.
obič. J.
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Mnrtynov Sušilovi.

_

Zamýšlí napsati knihu o sv. Cyrillu a Methodu. Gagarin na východ.
Doplu polu latinkou : věrně otiltěn.

'

_
Dostopočtennějšij kanonik,

, 13. Avg. 1862.

Krajně blagodarju Vas za pamiatj obo mně. Vaši pěsnopěnija iVašo
pis'mo služat dokazatelstvom, čto Vaša drnžba' istinnaja; ibo ljubov
dokazyvajots'a ne slov-mi, & dělami. Izvěstija o Dědictvě Sv. Kirilla
.i Mothodia budut upotrobleny v svoje vremja. Vue, čto bujets'a otago
oběčestva, Vy majete, krajne meňa zanimajot, i těm bolějo, čěm blíže
90-Marta 1863 goda. Zdu Mora. vana
: neterpěnijem. Hlasu. ja
vovdo nje polučaju, i nje polnčal. Věmo zaderživajut 1) na granicě. Ju.
') orig. zaderžyvnjnt.

M
.aboniroval sja čerez knigoprodavoa (Franka), za odin den' do polnčenja.
Vašego pisma. — Skažitě ob etom G. Schmideku, jesli on ješče redak
torem Hlasa . .. O Pamjatnikab, izdavajemyh G. Bodjanakim o Kirillě
"i Mefodii, ja nje iměju evěděnij; no nje bojnsj jego učenosti. Naprotiv,
těm lnčše; ibo v jego knigě věrno najdutsja kakija libo novyja fakty,
kotorymi, my katoliki, vospolznjemsja dlia francnukago izdanija
o Svjatyh alavjanskib Apostolah. Obščectvennoje mněnije obrazu
jetaja v Evropě francnzskimi knigami i brošjurkami. — Ja, kromě

trnda o Slav. Svjatyh voobšče, dl'a Acta Sanctor
knížku o Kirillě : Mefodii, na franouzekom juykě

um gotovljn

Izdal li Štnlo no

voje izdanije svojego prekraanago eočínenija?
O. Gagarin ostavljajet Pariž i jědet snova v _Siriju, v Ganiu, gdě
Údolžen ostatjsja. Etopiskolko nie prepjatevnjet nam zanimatjeja popra—
nemn,') pisatj i pečatatj. Naprotiv, krng dějstvija, po vidimomu raspro
stranjajetsja, hotja do nil: por o Miaaii bnlgarekoj nam neljzja dnmatj;
V Gaziě my imějem školu, i tam budet něakoljko malčikov bulgar. -—
Dlja engo-to on i jědet tnda. Pritom, jemu strach chotělosj na'Vostok.
Daj Bože, čtoby iz etage vyšlo čte libo dlja blaga Bulgankej
zi vostočnoj oerkvi!
Klanjajteej sobratam Vašim Prohazkě i Šmidekn “1blagodarite
tago i drngogo; Probazkn za Pawlovského'), Schmideka za dobruju voljn.
Pridetsja li mně byti v Vašem kraju k jnbileju? Bog věstj. Budu
li ja togda v Parižě, ne znajn. Pogovarivali otom, čtoby pouvatj mail.
v Rim, v novyj otděl ýropagandy, dlja'alavianskoj časti. No pokud..
eto — odni elqhi. — Do Marta ja budu zaujat zděaj mojim trudom
dlja Bollandistov, i ní na ěto, ně pojědn niknda, poknda nje koněm
naěatago děla.
_
Proščajte, mol'ltesj za menja, za Vesj Slavjanskij mir, za vsju
cerkov, i sčítajte menja Vašim iakrennějšim drugom i a těm v městě
pokornějšim elugojn

\
P. S. Pervoj No Etudes prišla,

J Martynov.
jesli toljko najdu exempljar
lišnij 8) — v redakcii ili \: knigoprodavca.
') orig. poprelnemy.
2) spis o-biaknpu Stanislavu Pavlovskem.
') orig. lianij.
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Martynov Sušilovi.
Smrt Slomšekova. Životopis Smotrického a bl. Josaíata.
východní církvi.

Bulla o

17. Oktabrja 1862.
Ljubeznějšij & dostonvažajomyj kanonik,

Pozvollě prežčě vsfgo blagodarit Vas ot serdca za novojo řada
'nijo Vaších „Súclotvorenii“, i za aoprovoždavšeje jich pismo. Naakolko
poalědněje mně prigodiloa, Vy možetě vidět iz poalědněj knižki našego
irancnzakago žurnala, v kotorom ja poměatíl atatiu o Vašem Kirillo
Měthodijevakom obščeatvě. Nadějus, čto Vy proatitě mně nětočnosti,
kotorycll v_pročemja ataralsja po vozmožnoati izběgnut, i kotoryja,
dumaiu, vo vsjakom alučajě něvažny. — S naměrenijem rasprostranilaja
' ia v lvojoj atatjě o Vašem Obščeatvě, i kak člen jego, i kak
stojayj revnitěl alavy av. jego Zaatupnikov Solunskich.

Jesli by u meňa byl Moravan

za 1863 god

nědo—

i Žizň Sv.

Kirilla i Methodija G. Bila (Bily), věrojatno moji pokazanija byli by
avěžěje, i zanimatělněje. — „Glaa“ prichodit dovolno akkuratno. V něm
pročital ja pečalnuju vést o končině Slomšeka. Prošu Vas, postarajtěl
napečatat v Glaaě biograňju etago plamennago rovnitělja cerkvi Goa—
podněí. Mně by chotěloa oznakomit a etoj blagočeativoju ličnoatju zděš
ňujn publiku. — Kalt žal, čto ja něpolučaju „Katoličoakich Novin“,
=ni „Zagrobackago lista“l Ně znajeě, kak polučat eti žurnaly. Žolatčlnw
.bylo by takže, čtoby ktonibnď iz Vašich členov, na pr. G. Valach,
ili inoj, razobral atatiu o Georgiji Poděbradě, napečatannuju v Rev u "0—
dea Mon d os, : ukazaniiem adělannych uže kritik na. dva poalědw
nija tomu bogemakoj iatoriji Palackago. — Kritika, sdělannaja Mo
ravcem, byla by intěresněje, čěm adělannaja ťrancuzom ili mnoju.
G. Smidek napečatal v „Glaeě“ kratkij očerk žizni Smotrickago:
ja. prišlju jemu, jesli on obočet, drugoj očerk, bolěje polnyj, vzjatyj it.
mojego Predialovija ]: Apologiji: tam rěč idět i o blažennom Joaafatě.
V pročem ja namčren nadňach izdat snova polnuju žizň Smotriokago,
napisannnju no latině iepiak. Sušoju'), nyně črezvyčajnorědkuja;— .
zatěm šiaň blaž. Josaíata, togože Avtora. No . . . rabat u meňanako—
pilu takaja Rača, čto pravo něznaju, kak apravitsja :: něju. — Vy
viditě, kak mně nužny molitvennyja posobija, i krěpkoje upovanije
[) Bum Jahób, řeckoejodnocený biskup chela-ký (1610—87), autor knihy—
»Cnraua vit-ao et certamcn mlrtlril b. Joanphati Kuneeviolic.

na boga.— U meňa počtigotovy Zitiia

Sv. bulgarskich,

na francuzskom jazykě. — Apologija podvigajetsja. — Vpročem ol)
vsěcb etich izdanijach budět, v svoje vremja, gevoreno, v „E tu ďa ch'.
V Galiciji — cerkovnoie dviženiie usilivajetsja: Mitropolit i Pe—
remyšlskij Vladyka izdali gramoty, po slučajn Papskoj bully o Vostoó
noj cerkvi i novago otdělenija Propagandy. Polskoje duchovenstvo
——jimi nědovolno, i odin Rim možet umimtvorit spornyja storony. Ja
nadějns poraskazat ob etom podrobněie v skorom vremeni, i prisljn
Vam moju statju dlia „Glasa“. _
V poslědněm Vypuskě našego žnrnala jest statja o našich Mini-
jacb. K nim nado by pribavit i Missiju, kotoraja otkrojetsja v Varšavě.
Po poslědnim izvěstijam vidno, čto Rnsskoje pravitělstvo pozvolilo
našim otcam osnovatsja v stolioě Polsk'ago gosudarstva, i čto vskorč'
oni tnda otpraviatsja. Chvala bogul Ja uběžděn, čto tut imělos v vidu
nspokojenije děmokratičeskich napravlenij i manifestacij. V Bossiii —
k revoljuciji plyvut na všech na rnkach: eto govorjat i pišnt sami
rnaskije: i ono pravda. No skoro li otvoritsja dlja nas dver v oto
oběirnoje Cal-stvoraskola i něvěriia — to tajne Gospodňa. — Bratrstvo
osnovannoje pokojnym Slomšekom, ktorago ja ljubil neznaja lično,
i za kotorago priněs uže ne odnu panichidu — uskorit etn želannnjnw
minutu.

Proščajtě i molitěs za meňa, Vašego dušnopredannago

J. Martynova
TI s.
P. S. Eto pismo dlja Vas, ně dlja publiki. V Rim ja nějědn.
284.

Sušil Martynovn.
Opravy článku v Études o Dědictví C. M. avydaní Písma. Slomšek.
Časopisy záhřebský a lublaňský. O Jiřím Poděbradském v Revue des deux
mondes.

Velebný Pane! Drahý Příteli!
Dovolíte abych začal oltom, co se mi zda zavadno ve stati Vaší—v
uměstěné[!] v Etudach. Připisujete našemu Dědictví sv. Cyrilla a Me—

thodia to už úloh u, kterou měli světcové tito. A tu spadá na naščr
dědictví podezření, jakobycbom snahou svou také k tomu problédalí,
"aby ritus východní církve a jazyk při něm slovanský zachováván &
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snad i rozšiřován „byl. Oboje toto jest do'cela nás vzdáleno, au jsme
kněží latinského ritu a liturgie římské. Kdo článek Vašnostin v etu
dách a jmenovitě str'. 679 čte: Telle fnt la mission de ces apótres;
elle .reposo tout entiěre sur les trois principes. snivants: union
avec Rome, rite oriental, usage de l'idiome slave dans les offices di
_v_ines.Telle est aussi la mission que s'est donnée la Société de Brann.
atd. Kdo dím slova ta čte, ten musí o nás souditi, že my to řecký
_ritus a c slovanský při něm jazyk pracujeme. .To ale zhola. křivo a
nepravo jest a nikterak na nás nepřipadá.; my nic jiného nejsme než
epolek k vydávání kněh pro všestranné vzdělání národa českoslovan
akého. Při tom se modlíme & sloužíme mše svaté, by veškeří roukolní
& odštěpení Slované s Římem se spojili.
Druhý omyl týká se vydání písma svatého. Právě v Praze dvojí
'bible ěeská se tiskne a po svazkách se vydává, od Bezděky a od
Frencha ;,i bylo by zbytečno vydávati ještě jednu s krátkými pozna
menáními jak Meuochins' a Carriěres. Já vydati hodlám obšírný ko
mentář na nový zákon ve spůsobu Maldonata & Estia a bezmála na
.1. 1863 stane se počátek s evangeliem svatého Matouše. Styděti se
musíme my Slované, že veškeren ten pluk osmdesát milíiouový nemá
.širšího theologiekého výkladu aspoň k wvému zákonu, an na př.
Němci kněh takových, obzvláště protestanté mezi nimi na kopy čítají.

Ještě nesprávně napsáno Les Slaves eu l' Allemsgne — Slované
v Němcích
raději mělo státi v Rakousích t. j. v Austrii, Autriche.
Čechy a Morava se od Němců čítá k Německu, ale národ český po
všechna století proti tomu pojmenování a počítání protestoval.
Moravan na 1. 1863 a Zivot sv. Cyrilla a M. od Bílého se Vám pošle

.s Hlasem, kdež čísti můžete o Slomšk'ovimístnější zprávy. Byl muž
to Slovan, byl kněz celým srdcem, byl biskup podlé srdce Božího.
Znal jsem jej a obcoval jsem s Ním po jeden den, když v Bejhradě
před pěti léty visitoval.
*
Zagrebackého listu katolického a Danice Lublanské dostati
můžete, obrátíte-li se na redakci obou listů: v Záhřebě jeden, druhý
v Lublaně (Laibach) vychází; Záhřebu říkají Němci Agram.
0 Jiří Poděbradském stat napsati a náhledy v reviji dvou světů
revue des deux mondes rozebrati na ten čas nemůžeme již hned proto,
že u nás v Brně toho čas0pisu revue des deux mondes nemáme. Za to
ale s radostí očekává p. Šmídek, co jste přislíbiti ráčil o s. Josafatu a
Suíotrieském. O jiných Vámi vydati se majících spisechsám .v Hlasu
prosí, abyste pamatoval na Hlas & redakci jeho. Těší se takže na
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.alíbenon stat o úspěchach církve mezi rozkolem. O missiech[!] Vašeho
ctihodného řadu artikul v etúdach postavený vytiskne se časem svým
v Hlasu. Co o Polsku píšete a. o Rusku, to mi zahadno a nevím, co tu
mysliti, snad nebude tak zle.
Ku konci jste sice přidal, že list milý nam psaný jest jen sou
kromým pro nás, nevěak veřejným listem a že bychom tedy z něho
nic neměli do Hlasu bráti a uveřejnovati. Leč na doléhání redaktora

[).Šmídka předce velká část listu se otiskla v Hlasu. I račte odpustiti,
že se to stalo. Naději se, že proto nedatanete listý častými ohlašovati.
:svého ve vší úctě trvajícího

Vašnoetina slúlm [tak]

Fr. Suma.
V Brně & 7 Novemb 862.5

'

7285.

Martynov Sušilóvi.
Překlad & výklad Písma. Jesuité do Varšavy.

12. Nojab. 1862.
Počtěnnějsij i ljubeznějěij predsědatěl,

Vaše pismo ot 7. Nojabrja pročel ja a priznatělnostju. Istinnaja
.drutba starajetsja být polelnoju. Vpročem Vaši zaměčaniia pri vsej
.evojej spravedlivosti, niekolko meňa něudivili: potomu čte oaě sdělany
byli mnoju samim pri pročtěniji otpečatannago ekzempljara. Vsego
bolěje porazilo meňa mesto, gdě govoritsja o cěli Vašego obščestva; ja
viděl něobcbodimost popravki, no nže bylo pozdno, Tak li ili inače
stojalo v rukopisi, něpomňu; znaju tolko, čte nikogda u meňa něbylo
na umč pripisyvat Obščestvu Vašemu —cěli rasprosraňat Vostočnýi
'obrjad, ostaviv latinskij. Vsjakij, znajuščij Oběčestvo, dolžen skazat,

pročitavetoměsto:„očevidno, tut čtonibuď

opuščeno

tipografščikom“.
I dčjstvitělno— pribavtčdva, tri slo
večka, i frazatočna:Tolle fut aussi, & part le rite etc.
Eti tri slova očevidno nado pribavit v perevodě.
-Dq1goje město o Vašem perevodč bibliji takže nčtočno potomu,
nčto ja opustil slovo: dit-on, kotoroie smjagčilo by smysl. Osnovauijem
etago izvčatija bylo odno město „Blagověsta“, gdě govoritsja o Vašem
naměreniji izdat tolkovoje Sv. Pisanije. Něznaia imenno, kakago roda
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bndětTolkovIanije,

je privelprimčrMenochievngo')

kom

mentarija, kotoryj vo Franciji polznjetsja ogromnoiu popularnostjn.

Čto kanjetsja titulu.:Slave:

d' Allemagne,

zděs on ně.

imějet ničego atrannago, i jedvali uměním drugim, stolže korotkim.
Francunkije žurnnly pered něskolkimi dňami vsei govorili o k a to li

kaoh Ge rmanskicb
(Catholiquesdel' Allemagne),iměja v vidu
odnic'll Germancev. Ja. dumal, čto lea Slaven cathol. del'
A 11 e m a.g n e bndčťsoveršennym p o n d a n t. Pri tom na francmkom
'juykě trudno bylo najti titul korotkij, i rězkij; a zaglavije mnogo
značit dlja íranc.publiki.Vapomni1ě, čto statja govorit o Bogemiii,
o Moraviji, i o Kmntiji.
Bnďtě uvěreny v odnom, čto mojeju jedinstvennoju cělju bylo
sdělnť Vam udovolatvije i oznakomiť nčskolko zdčšnich katolikov:
. Vašim Obščestvom Sv. Kirilla i Methodija. Vy zamětili, koněčno, čte
ja dale němprostraňaloja ob Oběčestvč Sv. Nepomuka, ni slova ně
govoriu o Frenclč, i tolko vskolz o Vinarickom. Pri tom, dělo bylo
k spěchu, a město v žurnalě razčitano vpered; mnogoje daže Bover—
šenno vypuščono, kratkosti radi.
Perechožn k novosti o Varšavskom domě našich otcev. Etn novoať'

pisal dnbitative,
i vot poěemu govoril, ěto pismo ně..dljapnbliki,
: dljl Vas odnich. Mně sooběčilietn novost za po ložitě [ nniu;
no oomněvajas v jej: dostověrnosti, ja totčas obratilsja k officialnomu

istočnikn. I mně otvětili iz Lvova, čto eto tolko piu m deaid e
rinm někotorych polakieb oteev, kotoryeh gorjačija želanija daleko
operežnjut dějstvitčlnoat. _ sumě G. Šmideku, čto ja priělju jemu
v něprodolžitělnom vremeni atatjn dlja Glas a, tolko : prosboju ně
vystavljat mojego imeni, iskljněaja těch statěj, gdě ja sem podpilnl.
Eto dajet mně bolěj'e prostoru, a žurnalu bolěje statěj.
Prošu Vas v zaključenije, nč somněvatojn v iakrenněj privjnm—
nosti mojej k Vašemu bogoprijatnomn Običestvu, !: kotoromu, jesli
ně oěibajua, imějn čest prinadležat, i oběiěajua, pri pervom slnčajě,
vyaknzat cěl onago, i ispravít něvolnoje nědoruumčniie, vkravšejeojn.
v moju statjn. Prošn takže nězabyvat v Vašich molitvach

Vašego predannějšago alugu

J. Martynova.
P. s. Poklon P. Šmideku' i Prochazkě. Polučili Vy knížka:.

.Au ciel on se reconnnit?'0na
')pJeanita Menoohius (17. stol)

oěeň rankupajetsja.
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Martynov Sulilovi.
Slavnosti velohradské. Annus occlesiastidus graeco—slavicus. Výklad
evangelia od Sušila.
'
Nedatovuý list psán 1863.

Počtěnnějšij i ljubeznyj kanonik,

NastupavšijaprazdněnstvaSv. Kirilla i Ketbodijabyli dlja <meňa>
otčutii radonu i počalju. Mně radovalo: pri mysli o toj časti, kakuju
doliny byli požať v Vašej prekrunoj Moraviiijeja svintyjo Progvjatitěli;
pečalno že bylo dumat, ěto mně něsužděno budět priňat vnich ličnojo
lčaatije. No učastija ně priňat bylo něvoamožoo. Vot poěemn řešil-ja
ja priněat k Ijulskim todostvam ohot maluju leptu, v naměroniji pri

něsti potom něčto polněio. Vinoju vsemu Annul occlesiast.
graeco-slaviclu,
vutrětiviij nděc něprodviděnnyja octanovlci.Bol
gijcy imějut mnogo provooobodnycb Rača-tv; no modlitělnost jest
odn: i: otliěitělnyob svojstv etago naroda, kotoryj, dumaotsja inogda,
už ně potomstvo li Fabia Kunktatora? Kuk by to ní bylo, moj glav
nyi trnd ]: Ijulju ně pospčl. No Sorbukij Trilistvennik (v kotoryj,
k sožalěuiiu. vkralis oěibki po pričině mojego otiězda v Pariž, paka
on pečatalsja)i probnyj list moiego Grokoslavjanskago měsjacoslova,
pokuyvajut, po krajněj mčrě, čto ja nčzabyvaju ni Sv. Kirilla i Mo
thodija, ni jich rovnoatnago i ljubeznago starosty. — Mně očeň želatělno
bylo by znat, polučili li Vy poslannyie na Vaše imja ekzempljary?
u čto novago v Kirillchetboclijovskom krugě i obščostvě? Jolt li novaja
služba? čto dělajet Štulc? Vyšlo li žizněopisanijo pokojnago Slomšeka?
Na vsě ati voproay i drugije, jim podobnyje, potruditěs otvětit mně
ili „sami ili ěrez Šmideka, Prochazka ili drugago kogo, menějo naň-p
tago. Ja maju po opytu, ěto značit pečatat bolěija knigi; i potomn
niekolko ně udivljus Vašemu m'olčanijn, kotorojo dostatoěno dlja mena

objunitujaVašimízdaniiemTolkovago

Jevangoliia.

No vte

že, na něskolko otrok najdětsja dovolno dosugn. Mojo prebyvanije
zděa prodlitaja do okoněaniia Měujacoalova, t. j. do Sentabrja po kraj
něj měrě. S kakoiu radosti: podněsn Vam trud moj, kogda on budět
vpolně okončen, Vy možetě voobrazit sobě sami! — Ja dumaiu i bul
garskije_Svjatyje budut očeň rady tomu, kogda okoněitoja Měsjacoslov.
Bědnyje — to i dělo prosjatsja v peěat a priložit poslědněj ruki ně

dosng._)lo k mojemu ntěšeniju anilej

dlitsja do 31. Děkabrja;

i slědov. 1863 god ně projdět bez pojavlenija vaogo, čto ja gotovlju
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na slavu Sv. Kirilla i Methodija.. — Jich žizň, napisannaja Bilym (Bily)
u meňa sovsěm gotova. Ostanovka byla za gravjurami Bellmannova.
izdanija; ja dumaju, čto prinužděn budu obojtis bez nich.
.
Ždu s nětěrpěnijem podrobnostsj o Velegradskich prazdněnstvach,
pro kotoryja zděs ničego rěšiíělno ně znajut. Nědavno kakojto žurnal

_pissl pro anniversaire militaire
\

(vměsto millénaire) de S. 0. et

tbode, a drugije tak i pečatali v svojich kolonnach.
Graf Fallju (Falloux) izdal nov-ejn knigu: Madame Swetchine.
-— Journalde sa conversion. — Méditations etc. Prevoscbodnaja !'
„;

Osobennqistoríja jeja obraščenija, pisannaja jeju samoju. — Kakaja
bogatsja ruda dlja Vasego Hlas'aí — I skolko v etoj knigi [tak] dlja
duši, dlja blsgočestija.
No pora prervat pismo. Prcščajtě. Pišitě i ně zabyvajtě

'

Vašego duševnopredsnnago
J. Martynova.
College de St. Michel ů Bruxelles.

P. S. Klaňajtěs vsěm našim obščim drusjam.
287.

Sušil Martynovu.
Překlad

a výklad N. Z. Schůze v Mechlině. Slavnosti velshmdské.

Velebný Panel Drahocenný Příteli!
Povinen jsem především hluboké a vroucí díky vzdávati za čest,.

kterou jste mne poctiti ráčil včnovav'mi svůj Tr ojlist

srbs ký;

přijměte
timto
upřímné moje; redaktor Hlasu pada ze spisu
toho,
co se
mu díky
vidětitybude.
Ode spisu toho snadný přechod na jiný spis, na písmo svaté a
výklad jeho, jejž ja vydávám. Tiskne se v Praze sv. Matouš s obšímým,
výkladem ustrojeným dle způsobu, jakéhož držel se Maldonat; theo- :
logické otázky, jenžto se při čtení sv. Matouše namítnomi může, žadné
se nepomíjí, ale ovšem bylo potřebno upraviti to dílu tak, aby i vzdě
lanci netheologové ho s prospěchem a bez nesnází užíti mohli. Tiskne
se o tom díle pilně a vydání jest na největším oktávě jenžto “sejiž
quartu podobá; šestnácte archů již vytištěno a bude díl.) to hotovo
téměř u prestřed měsíce augusta. Neopomenu Vušnoati exemplář doslati,
jak mile vyhotoveno bude dílo:, mimo obšírný kommentár. jakéhož

4-15“

nemá žádný národ slovanský dcsud, také překlad docela nový __-.ač<
na základě starého — ke kommentáru přičiněn jest.
K valné schůzi jednot katolických, jenžto se v Malíně odbývati'
bude, 'sotva kdo z našich krajů dostihne; vadí tomu především otázka“
peněžitá a nad to ač francouzsky umčjice jednak nemáme toho cviku;
abychom ve shromáždění mluviti mohli. Ale Ovšem sejiž'napřed těšíme
tomu výsledku, jeužto vyplyne odtud pro utvrzení a ukřepení života

katolického.

O Velehradské slavnosti Hlas Brněnský obiírné zprávy dává a
tudy mi divno, že se Vám zpráv o tom nedostává; snad Vás n'ed'oeházi
časopis ten? Redaktor jeho aspoň jej posýlá.
' Na každý spůsob sobě arcibiskup Olomoucký velikých zásluh
dobyl tím, že slavnost svatých- věrověstův našich s devátého marce nh
pátého julia přenesl;vvmarci, nemožno. putovati, an obyčejněješte sníh,
aneb aspoň blátivo a mrazivo bývá; poéátek julia se mnohem lépe
hodí pro takové slavnosti, any žně ještě nebývají a dlouhé dni nemálo
ku poutem vábl a vnadí. Letos pátého Julia cello se k jedenkrátsto-l
tisícům lidu, ač jiní osmdesát tisíc jeno'mvčítejí; byl nesmírný lidu dav
a kardinál Pražský Schwarzenberg k slzám prý až pohnut vida ten
nesmírný a nesčísclný zástup nábožného národu. Vláda rakouská všelijak
tomu nepřála na popuzení zarytých nepřátelů našich, kteří ihned„při_
každém výjevě národního života — byt i docela jenom nábožného'+_
čenichají jakýsi panslavism a o nevim jakých zrádách mluviti se ne
hanbi bezmála sami tomu nerozumčjíce ba ani nevěříce tomu, co sami
o' lidu slovanském píší a roztrušují. Z Polska málo knězů přibylo pro
vojnu tu neblahou a samovražednou, kterou dva bratrští národové ve;
spolek vedou. Z Jihoslovan bylo několik Bulharů; biskup SuroBmajer;
nedojel, snad na zákaz vlády, jak se praví, jenž jenom demonstraci
slovanskou v té pobožnosti a vděčnostinašeho národa vidí. Ze Slovenska,
jenž druhdy činilo část Moravy a pod žezlo Starého Velehradu při
slouchalo, nebylo tu žádného biskupa a pro zuřivost Maďarů, jenž ihned
smrtí hrozili těm, kdožby se do Velehradu dali na pout, nepřišlo led
32 kněží a to tajně a s nebezpečím života ač, někteří z nichiveřejnč '
a lidem početným přibyli a na Velehradě kázaní učinili. Z biskupů byli
kromě Schwarzenberga také biskup brněnský Šafgoč (Schaafgotsche),'
biskup Jirsík z Budrjov1c českých a arcibiskup Olomoucký, v jchož
diocése Velehrad se nalczá.
Leč já nadarmo píši, an Vám věci ty ze Hlasu beztoho známy
jsou. R'áčte jenom budeli možno dojeti a representovati národ svůj,
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: něhož bezmála nikdo se při této pouti posvátné nepřiúčastnil. Budeme
e Vámi znova tam putovati a s Vámi se o jednotu víry meni národem
naším, jehož patronové jsou sv. Cyrill a Method, modlící. Prosím ale,
račte onnámiti . oblá-ití čas, kdybyste přibyl do Moravy, abychom
„mohli doma ostati; nebo víte, že prázdniny studentské jsou.
Očekávaje listu Valnostins, trvám ve vil úctě a lásce Váš
upřlmý přítel

Fr. Sušil.
v Brně (1 22 julia 1863.

288.
Martynov Sušilovi.
O slavnostech velehradských.
=Bački. Slovanská kollej v Římě.

Proč StroBmaycr se jich neeúčastnil.

5. Avg. 1863.

Počtěnnějšij a ljnbeznějěij kanonik,

Ja polučil Vaše pismo od 22. Ijulja, za kotoroje blsgodarju Vas
ot vsego serdcn. Preždě vsego izvěěčaju,čto Hlas Brnensky prichodit
-očeň pnvilno; a jesli ja sprašival o Velegradskich prazdnikaoh, to
oto potomu, što častnyja korresponděnoiji očevidcev gorazdo intěresněje
i podrobněje. Je s udovolstvijem pročital v Hlasě poměěčennyja statji'
o tomže predmetě; no s krajněm sožalěnijem uznal čereu. Vas, čte i;
Rnnkicb na prazdnikech něbylo počti nikago. Čto kaeajetsja do mena,
to poeětit Veleg-radskuju svjatyňu nyněšnim lětom dlja meňa jedvalí
.budět vonmožnym. Osobenno těper ja tak zavalen rabotoju, čte jedu
mogu otlučitsja na nědělju v sonědňuju ot Brjusseljs dačn, dlja korot
kago otdycba; da i tam nedobno budět ježedněvno popravliat kol-rek
turnyje listy mojego sočiněnija: Annus ecclesiastieus. — Ja nadějím—
čto Sv. Kirill i Methodij něhudut na meňa gněvateia: věď ja dlja
jichže slevy rabotaju vdali ot Moraviji; — i ně oni li pričinoju, čte
ja dolžen byl požertvovat črezvyčajnymi toržestvami, byvšimi v vašich
stranach? Ja vrjad li daže budu na Sobraniji v Mechlině (Malines),
chota otsjuda do Mechlina očeň blizko po želěznicě. — I tak iskrenno
blagodarju Vas za družeskoje priglašenije, i prošu ně stěsňastja nasčet
Vašich kaniknljarnych projektov.
Mena něskolko udivljajet otsutstvije archijereja Štroesmajera: ibo
mně kmlos, čto vaše avstrijskoje pravitělstvo gorazdo _liberalněje,
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ičto ono ostavilo svoji prežnijo narodnyjo i sistěmatičeskije prod
raasudki protiv alavjanskich nacij. Vidno, čto nět.
Mně prišla mysl, poavjntiť Štrossmajern moj latinakij trud; no
něanaju, bndět li eto jemu prijatno. Počlěnnyj Štnlc mog by razuznať
ato ot Jepiskops, : ješčo lučše, možet byt, udělal by oto Rački. No

Štnlo prosto Ink by byl ně ot mira

aogo:

ni stročki nikogda ně

pišot, i ně otvěčajot. — Poet_— da i tolko. — Bački že.—- gdě těper,
nělnaju; pinl k němu v Rim, & iz Rims mně otvěčajut, čto joga
tam davno užo ně:. Gdě on? Čto dělnjet, i kakim putěm dob;-nuje;
do jego adr-essa, pravo ně znaju. — Štnlc věrno znajet admin. A vot
v čem dělo. Bački gotovit izdanije Assemanijeva glagolitskago Jevan
golija: mně nnžno by imčt kopijn s Jovangelakago kalondarja dljn
nnpečatanija v koncě mojego grekoslavjanskago kalendnrja. Ja. pisal
užo raz ]: Bački v Rim, no doselě něpolnčil otvěta. — Jesli Vy znajetě
jego adress, to potrudilěs porodní jomn nastojaščuiu pronbu ješčo raz,

: mně jego adress. Ně ' Pragě li on? Žalaju Vam uspěobá ' iadaniji

VašegoTolkovago

Jevangolija.

Ispolnt Vam, dobryj trnžom'k.

Goapoď nagradit Vas za. ponesennyj trnd i prolityi pot.

V Římě, kurdinal Pitra zamyiljajet zavest Slavjans
kol'legiju,

kuju

v rodě Grečoakoj, Irlandskoj, Amerikanskoj itd.; tolko

:. děňgami stojit'dčlo. Vo vsjakom alnčajč on namčren zavonti alav

janskuju kathedru v tamošnčm universilělč Sa pienza,

na kotoruju

uže imějet v vidu budnščago professora; kago — něznajn. — Uniat
akij vopros — počti rěšon. Teiner sdělan protěktorom Uníatov!
Těrleckij, - govorjat, v bolšej nčmilosti v Rimč; na něgo smetl-jat
tam kak na odnogo' iz glavnych začinščikov obrjadovych reform..
Končajn, poručaju sebja Vašim molitvam.

Vai duševnopredannyj

J. Martynov.
P. S. Klaňajtěs Vfčm našim obščim prijatčljam:

289.
"Martynov Sušilovi.
Posílá knihu „Annus ecclesiasticus“. Chystané spisy. Zamýšlí dojetí
do Bmaxi na Velehrad.
Rok neudán, psáno asi 1864.
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Pariž, 16 deňa.
' Počtěnnějšij i ljnbeznyj kanonik,
Jesli vy poňajetě na meňa zadolgo (uvyl sliškom dolgoje molčanjje),
to ja | aokrušonijem serdca vozglašaju m o a c u 1p a, m e a c u [ p a;
osobonno kogda podnmaju, čto vy doaolě něpolučili ot meňa ni kakago
izvěstija o polněeniji vašego prevoschodnago iadanija J a v a n g e l ij &
IV. M atf o ja, kotoroje, vpročem, ja našel u sobja tolko po vozvraš—
čeniji mojom v Pariž — iz Brusselia.
Pri takom položeníji veščej, jestěstvonno, čto ja a nětěrpěnijom
„ ožidal udobnago slnčaja, ispravit svoju vinu ně prostym písmom, a
čěm nibuď pobolčje četyrocl: straniček , i těm vozuagradit vaše dolgo
těrpěnijo. Moje želanije užo ispolněno: ja poslal vam odin okzempljar

Grokoslavjanskago

měsjacoalova ikromětogoNovojo

indanije Ž' lz n 1 S m ot r i c k a g 0, tolgo čto mnoju napečatannago
v Brjussolě. To i drugojo budčt dlja vas novym znakom mojej pri
znatelělnosti i iskrenněj družby. No tak kak A n n u a g :-ae c o .
a l a vic u :; taželovčsen i poslan ko mnogim, to ja dolžen byt [tak]
adresovat vsč ekzempljary, naznačennyje v Avstriiu, na.imja Věnskago
knigoprodavca Majera (Singel-strasne, im Eckgowólbe), ot kotOrago,
dumaju, vam očeň legko budět dostat prinadležaščii vam ekzempljar,
pri alučajě: a v Věnu slučaji byvajut u vas často. — Takim obrazom
posylka moja obojdětaja dlja vas bez vsjakich rascbodov.
I tak, rabota končona. No těm někončeny drugija raboty, koto
rym, po istině, konca nět. Da i sam Měsjacoalov, sobstvonno govorja,
tolko polovina truda, kak ja jego poatigaju, i Bog dast, v poslědstvijl
izdana budět mnoju i drugaja polovina, v kotoruju doliny vojti

Zitija alavjanlkich svjatych v jich porvonačalnom

těkstě, t. j. na alavjanakom jazykě : latinskim perovodom i kriti
čoskimi razsužděnijami, kak to dělajetsja obyknovonno u Bollandiitov
' lvjatymi latinskago obrjada. -—
Pokaměst, ja prodolžaju izdanlje Kirillo-llethod. sbornika i goto
vljn k pečati sočiněnija, označennyja na obortkě mojogo Měojaooalova.
Vše oti .raboty byli, ljnbeznyj kanonik, glavnoju pričinojn mojogo
molčanija, kotoroio, odnako, ja něnaměron ilviňat vpolně. Molčanije
no vsegda jest znak ochlažděnija družby. Dokazatělstva pod rukojm
Vot napr. cbot počtěnnyj Vyšogradakij Štulc: ja nilkolko ně
somněvajul v jeho družeskom raspoložonijl ko mně, něsmotrja na to,
čto črozvyčajno lkup na pisma.

41.
Kat-ati, uvědomtč jego, pri alučajě, čto u Majera jest dlja něgo
ekzempljar Mčsjacoslovn i Smotrickago; i napomnitě jemu, čto ja:
ješče suěčestvuju meždu živymi mira sego.
Nynčšnim lětom, ja ně iměju nikakago opredělennago plana,
choťa i želal by poklonitsja Velegradskoj Božjej Matěri. Byt možet,
pečatanije 20 vypuska, naěego sbornika zastavit meňa jěchatv Lejpcig,
dlja ustrojstva knižnych děl; i v takom sluěajě, razumějetaja, Vele
grada i Brna mně něminovat. No doselě eto odně -— predpoložem'ja.
V zaključeniji, prošu vas němedlenuo uvědomit meňa o poluče
niji poslannych sočiněnij i niskolko něsomněvatsja v něizměnnoj
dražbě, a kakoju ostajua
vaš predannějiij aluga
'
J. Martynov.
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Sušil Martynovu.
T.. zv. panslavismus. 'Výklad Písma. Náboženství ve Slovanstvu &
na Rusi,. Zve na Velehrad. Vědecký sjezd v Mnichově 1863.

Drahocenný Řříteli |
Především vzdávám díky za dar přemilý, který jste mně učiniti
ráčil, za Zivot Smotrického a za Rok řeckoslovanský, obojí v latinském
jazyku a ve skvostném vydaní. Svět latinský měl avrchovaně potřebu .
takového díla jak jest Vaše dílo Annua graecoslavicua a myslím; že
učenci enropští nyní 0 mnohých věcech budou lépe aouditi nežli se
to o některých skutečně dalo. Jest to podivno, že se v západně Enrópě
všem jazykům rozuměti snaží, ale o vyrozumívání jazykům slovanským
zhola nedbaií. Ovšem že v tom nemálo vadí ta okolnost, že ruských
kněh velmi těžko dostati a že jsou převelmi drahé, když jich člověk
kněhkupectvím konečně po “dlouhých domluvách dostane. Tak vězíme
v nevědomosti o tom, co nám Slovanům avrchovauě potřeba věděti, &
potom předce se opovažují nevědomci o panslavismu mluviti, ač ani
vzájemně kněh potřebných dopíditi ae nemůžeme. Já posud sám ne- .
dosti dobře znám theologiokou literaturu ruskou a. tím méně kněh
takových tu máme. Jakxštastni jsou tu Němci, kteří snadno každou
knihu, která. vylla v té řeči, sobě z Lipska zaopatřiti mohou. Vám,
drahocebný velebný příteli, více přístupny jsou vědomosti tyto a tedy
prosím račte mi onuúmiti, vyšelli nějaký oběírný kommentar písma sv.

CI'
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na jazyku ruském. Těšil bych se s toho velice, jak vůbec tak vzvléště [|]
pro ňlologický prospěch, jehož bych z něho dojíti mohl. V předmluvě
ku sv. latouši mluvím o slovanských exegetických spisech v tom
přesvědčení, že Rusové posavéde obšírného komentéru na písma svaté
<nemejí> a že sv. Matouš mnou vydaný jest prvý pokus druhu toho.
Jakkoli radost velika z vydaného měsícoslova, bude mnohem
věňl' ještě, když vyjdou Zivoty slovanských svatých v originalném
textě, na slovanském totiž jazyku. Jest to předce pro Slovene jenom
velmi sladko ve vlastním jazyku slávu Boží hlésati aneb o ní se do
ěítati. Ovšem slovanský národ tak veliký, předce tak málo ještě
v říši Boží provedl a o rozšíření náboženstva Christova posavéde ma—
lých ecbě zásluh dobyl, velikým dlužníkem tu ostévaje. Kdyby národ
rtieký nebyl na odštěpě od církve a kdyby se tudy svobodněji pohybo
vati mohl, snad by již byl ty pohany vlastní své říše aspoň ku
Christa obrátil, ježto není poslední hanbou národu tak velkého, ve
vlastním lůně míti bohopůrce a neznabohy. Bůh to naprev & dej
zdar dílům a podjemům, kteréž se činí 0 obrácení a sjednocení všech
něch těch národů, kteréž jedním jazykem sobě příbuzným mluví,
pod jednou hlavou církve.
Udělal byste nim zvláštní radost, kdybyste k ném zavítal a Velehrad
navštívil; jest “,tosice pozdě; ale přece by to byl důkaz a výjev pří
uln osti, kterým by se srdce naše zaradovalo. Poněvadž jste ale dosud
tnepřišel, prosím odložte až na oktober, ješto v augustě a septembru
profeseoři na feriích bývají a tedy jich při domě není. I já hodlám
ee podívati' někam _'po Moravě pro utužení zdraví.
.:
Všichni našinci pozdravnjí Vás a Vám le poroučeji; étudy řádně
docházejí, začež p. redaktor Šmídek srdečně děkuje. Těší pak mne a
veškerý nás, že jste se o shromáždění loňském učenců německých
ve Mnichově chvalně pronesli a v Římě poněkud jiný néhledo ůěelech'
učenců podali.
Ostatně do modliteb .Vašnostiných se porouěeje ostévém se vší“
úctou Vašnostin
upřímý přítel a ctitel

Frant. Sušil,
professor theologie.
V Brně d 31 Julia 1864.
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Martynov Sušílovi.
Blahopřání ]: čestnému kanovnictví. Zamýšlené založení josuitské
školy v Cařihradě. Chystá se do Říma a posílí spis „Vita B. Josaphati
Kuncevicii'. Bulla Ineffabilis.
Dopis pain latinkou.

28. Dok. 1864.
Počtennčjšij i dorogoj kanonik,

Pražde vsego pozdravlajn Vas s novoju počsstju, kotoroju Vas,
nkrasili na otib dňab i kotoraja davno Vam prinadležala. Eta
novostj, pročtonnaja mnoju v poslčdnom numerě Hlasa
črozvyčajno
menja obradovala, i ja spěšu soobičitj Vam moji serdočnyja vpečatlěnija,
k kotorym prisoiodinin takže pozdravleniio s novim godom. Poslě otoj
pervoj potrabnostidražby, postarajusj popolnitj probělostsvlonnijmojoj
psrepiskě s Vámi i soobščitj někotoryia novosti dlja Vas bytj možot na
sovsěm llšennyia into:-esa.

Vo pervych, jest nadežda, čto naše Obščestvo uvadet školu
v Konstantinopolč. Užo tam nahodjatsja teporj někotóryje iz našich
missionerov, rodom Siciliancy, poslannyje Propagandoju. No francouzskojo
pravitelstvo, uvědomlennoio o tom, proizneslo svoje veto, i v silu svo
jogo starinnago pokrovitelstva vsěch 'katolikov na Vostokě, trebovalo
zaměniti italiancev francnzami. Poslč peropiski s Rimom dělo končilosj
těm, čto missija konstantinopoljskaja vypala ns. dolju našej Parižskoj
provincii i takže Šampanskoj (Champagne), kotoraja vydělilasj ot Parižskoj
v prošlom godu. — Podrobnostej ob otom važnom dlja menja sobytii
no iměju, i ždu sam s netorpěnijem. Važnym nazyvaju potomu, čto
očenjmožet bytj, čto my, Russkija jezuity, budou!) iměti sčastijo byti ir
brany dlja etoj missii. Daj Bog! Daj Bog!
V ožidanii dalnějěich izvěstij, ja spokojno gotovljusi v Rim, koda
věrojatno otpravljusj v vesnoju. V Rim_ěpobytj nadějusi do prazdnonstva,
kotorojo budet tam lětom, v Jnnč měsjacě (4 ili 20 čísla) po slučaju
proslavlonija Blažonnago Josafata, Polookago archiopiscopa i mučeníka.
Ob otom velikou: ugodnikě Božím, Vy najdete podrobnojo pověstvovanljo

v knigě: Vita B. Josaphati

Kuncevioii,

auctoroJ. Suna,

episoopo Cbolmensi, kotorujn ja nedavno izdal snova s dopolnenijami,

\
') orig. bydsm.

“2
i poslal Vam i Šmideku po exemplaru, čerez otca Stoegera, nasto
jatelja našego doma v Věnč, Vam chorošo izvěstnsgo. Knigi poslany
byli v načolě etago měsjaca i konečno Vami uže polučeny ; jestli že
nět, to vozjmite jich, pri pervoj occasii, u 0. Stoegera, davno uže uvě
domlennago ob otom.
Pí'i setu, ja dolžen skantj Vam, že mnoju že byl poslan no 341
gamety Le Mon de, v kotorom zaključalosj izvčstije o bullě In e f fa—
bilis, sobirajemoj abbalom 'Sire na vsěch vozmožnych jazykacb i na.
rěčijacb.*) Slavjanskije texty dostavitj oběščalsja jo., ne do sich por jeěče
umět u meňa ni češskago, ni slovackugo, ni lužickago. Iz Pragi mně
věrno ničego ně prišljut, botj je i nerez prosil o tom: tak čto, volejn
něvoiejn, prihoditsja obratitjsja ]: Vam po krajnej měrě, otnositelno če!
skago, ili čte vse ravno, moravskago texta. Jesli ljubov k Bogorodicě
vnuiit Vam soglasije na moju prosjbu, v tukom slučajě, ja priilju Vam
dalnějšija svědenija o formatěi t. d. Texty polskij, francouzskij, anglijakij,
i latynskij — prevoschodny. Uželi slavjanskoje blagočestije odno osta'
netsja vozadi i nepodast golosa v pochvalu Božej Materi. Nevozmožno.
Vo vsjakom slučajč, potrndites prislatj mně p o č 3 t s n n yj exemplar
moravskago texta pomjanutoj bully, kotoryj mně prigoditsja pri izdanii
jojo. na ruskom jazykě, a. možet bytj i na vsěh slavjanskib narěčijah.
Čerez neskolko dnej, js věrojatno budu v sostojanii soobščitj Vam,
čto libo položitelněje o mojej pojězdkě v Rim i o Konstantinopoljskoj
missiji. A meždu těm. poručaje sebja Vašim teplym molitvam, ostajnsj
s istinnoju lubovju i počtcnijem,

Vaš duševno predannyj slngs i drug
J. Martynov.
P. S. Poklon G. Šmideku i posdravlenjs s novym godom.
292.

Sušil Martynovn.
Překlad bully Ineifabilis a Písma. Matěj Procházka překládá učebnice
náboženství pro gymnasia. Poláci. Mladočechie.

Vysoce ctěný Přítelil
Dávno jest tomu, co jsem na list V“ odpovědíti zamyslil, avšak
vezdy jsem otálel, až konečně již vidím, že čas jest na odpověď mysliti.
') Beg. dnja otpravloju dopolnenje.
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Zadržovala mne nejvíce bulla Ineffabilis,

musel jsem ji teprve hledat

a nevčda, zda již přeložena jest či není, musel jsem se pOptávati &
vyhledávati, přišla-li bulla ta ku přeložení ěili ho nedošla. Konečně
se ukázalo, že léta 1854 a 1855 nikde se překlad bullý nenalézá;

i nezbývalo jiného leč vydati se v překládání. Jaká to prácetěžká
jest, poznati může každý, kdo originál latinský ěetl.„Nyní v Hlas u
vychází překlad tea po částech; vyjde ve čtyřech číslech. _Bude-li Vám
tím spomoženo? P. Šmídek zapomněl učiniti zvláštní otisk, aby celá
bulls v jednom spise se nalézala. Ale ježto bulla opsáua bude, poetaěí
bezmála i to, že se ze čtyř ěísel'Hlasu opisovati bude. 0 překladu
polském bylo, že tak krásně opsán jest, v novinách čísti. Ale nevíme,
kdo se postaral o ten opis a kdo se postará o český opis. Prosím,
račte o tom psáti a říci, mámeli my tuto v té věci něco učiniti.
Vel. Pan Stoger nám neposýlá : Vídně připověděný spis Zivot
blahoslaveného Josafata od Suše, biskupa Chlumského. Budeme sami

se
na něho
námmuseti
dotčeného
díla.obrátiti, ač ještě něco poěekáme, zdaby sám uepřislal
00 se u nás děje, bude Vám téměř všechno známo : Hlasu. Já
nyni chystám Svatého Marka a Lukáše k tisku; oběírný výklad to
bude, jaký jest při svatém Matoušovi. Professor p Procházka pracuje
o českých překladech pro školy a sice strojí překlady učebných kněh
náboženských pro gymnasia.
Co jste o cestě své do Říma dotekl, nás velmi & těšíme se [tak]
všichni, že na Brno pojedete a nás návštěvou svou poctíte. Tehdy ee
otevrou Vaše ústa a budou nám vypravovati, jak vlastně na Rusi věc
jde a 00 o Polácích v ohledu katolicismu souditi máme; oni zajisté
mluví o sobě co o nějakém vyvoleném národě.
Etudy nedocházejí redakce Hlasu; snad ale předce Hlas dochází
řádně do Paříže.
Čekal jsem s odesláním listu toho, až bude vytištěna bulls Iuef
fabilis. Právě pak nyní dotištěna jest, a tudy psaní své odesýlám.
Bůh Vás žehnej a sprovázej na všech cestách a při všech podnikáníoh
Valioh. Těšim se také, že brzy opět nějakého listu od Vás dostaneme.
Děkujeme za knihu, kterou sobě opatříme z Vídně, a na doslané ěíslo
lemondu, který posloužil dobře p. reduktoru Hlasu. I u nás bojovati
musíme a Mladoěechie se v nevěře tak kochá jak jiných národů ne
věrcové. Prosím modlete se za nás jak my za Vás; a za všechen národ
slovanský by neustálé modlitby se díti od nás měly, aby Bůh u víře
svaté ho zachovati a sjednotiti ráčil.
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S tím ostávám ve vší úctě

Váš upřlmý přítel a ctitel

František Sušil.
V Brně 6 7 března 1865.

Porušení a pozdravenl od p prof. Procházky, Šmídka : jinych
všech.
293.

Martynov Sušilovi.
Pobyt v Benítkách. Zamýlll zajeti na Velehrad.

4. Okt. 1865, Děti ev. Franciska.
Počtěnnějšij drug moj,

Je piiu Vam lz prelestnoj i preelavnoj Venčciji, kuda prijěobnl
tretjago dňa, poslč šestiměsjačnngo prebyvanija v Rimě. Dolgo bylo
raekazyvať rezultaty mojich litčraturnycb poiskov v vččnoj ltolicč; ja
pogovorju o nich vo vsenslyšanije pečutno, po prijěadě v Pariž. Skažu
tolko, čto ja očeň dovolen mojim prebyvanijem v gndč Sv. Petra,

otomietinnomPetrogradě.
V Bolonji ja otiekal i progljaděl znamenituju Psaltyr llědovan-'
nuju, t. je : tolkovanijem; no vypinok ně iměl vremeni sdělať. Jesliby
byl dosug, i jenliby ja nětoropilsju v Veněciju, to nětolko udelal by
něikolko vypisok, no i perepieal vsju rukopis, těm bolěje, čto buduš
čnont engo dragocěnnago pamjetniln. ně sovsěm naděžna, pri nasto
ješčem položeniji děl ' Italiji i ombenno pri nutojaščem Vandallkom
pravitčletvě Piemontijcev.
V Veněciji je provedu tolko něskolko dněj, i vrjad li najdu
mnogo elavjanskago; na. běda, bibliotéka- Sv. Marka, izvěstnyj svojimi
eočiněníjsmi, Abbat Valentinelli, těper v otuutstviji, čto aokratit moje
prebyvanije v otom gorodě.
Na buduščej něděli, ja nadějul posětit Zagreb & na vozvratnom
puti ujěcbať čOI'OIVěnu v Velegrad, pokloniťsje Sv. Methodiju i na
včutit kolybel Slavjanskoj cerkvi.
Mn! bylo by očeň prijatno, pri otom slučejě, povidntsje : Vami
idrugimi druzjuni; eta vltreča byla by věnoom mojej nastojaščej
pojčadki v alavjanelrija zemli i voznagrndila by dolgoje ožidanije onoj.
Vpročem ja. napíšu Vam obetojatělněje iz Včny, gde nadějue byt okolo
12. Oktabra, i probudu něbolěje dvuch dněj.
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A meždu těm, proěu nězabyvať v Vašich melitvaob; želajulčago
Vam vsjakicb duebovnycb blag i
Vašego prodannějěago druga

J. Hartynova.
P. S. Nižajlij poklon Šmideku, Proehazkě i proč. i proč. i proč. —
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Ignát Wurm Suiilovi.
Zve na elavnost do Klobouk. (Srv. F. S. 206 *).
Adresu na str. 4': Důstojněmu vynoeuěenámu veleotěuému Pánu panu F ra n
tll k u 8 ušilovl,
kona. radovi, profesoru Fov.Z£kona,ata|-ostoviCyr. methodíj-kěho
Dědictví, ůdovl někollka uěenýeh apoleěnoatí atd. blahoroděmu [|] v Brně.“ Zlatnln
[tak] poslem.

\

Důetojný Panel
Přijda dnee'do milého řadiltě, shledal jsem přípravy ku vysvěcení
obrazu cyríllomethodějekébo velkolepě. K doplnění slavnosti nedostavó
ae oelebranta. Vaší Důstojnosti by ovšem výborně alušilo [l], obětovati
na novém oltáři prvou Obět Nejsvětější. P. T. p. děkan si toho přeje
. ji toužebně toužím a prosím, by jste v aobotu : naším Benešem') do
Klobouk tím cílem zavítati ráčil. Zároveň zvu dra Stam ]: nám.
Možná-li todyž Vali Důstojnoati, račtež přispěti k oelavení hodův
,v drahám rodišti mem. Příležitost dorazí v sobotu ráno do Brna a
k poledni aneb něco později, kdy by jste toho žádali, odebere se
z Brna. V pondělí bude nám všem možná navratiti se kúterovó poradě.
Vadavaje [í] nejhlubší úctu a opětuje prosbu
trvám v aynovakó pokoře

Ig. Wurm.
V Kloboukách dne 17. října 1856.
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Wurm Suiilovi.
Podívá zprávu o jednání stran kancionálu.
') Kuldou.

“O
V Olomouci v sobotu.

Důstojný, veleclěný Pane Starosto!
Kaneioualu v Olomouci kyne po mnohých, tuhých bojích — naděje.
Prvé kroky zaměřil jsem 1: p. t. p. hraběti Belruptovi, jenž byl
miemu podniku cele na odpor, avšak po dvouhodinové rozmluvě
slíbil mi proklestit mi příštího dne cestu k p. t. p. arcibiskupovi, je
muž prý se sotvá [l] s návrhem naším zavděčím. Po té jechal jsem
k p. t. p. baronovi Kčnigsbrunnovi, kterýž podobnou spíval.
Není pak divu, že se na naše podnikuutí durdili; nebot mají

zpěvník kancional Bečáhův za d okoualý,

tvrdil,

což mi také p. Lýsek

a jdou jim z něhoznamenitéužitky

peněžné

pro ně

které diocesalní ústavy, jakož jsou semeniěíě, fond pro pensionist

atd. — Nemenší váhu kladli ti páni na jednotu

zpěvníkem tím

v diecesi juž docílenou a pak na ohromnou jeho rozšířenost, nebotje
ho prý k 100.000 výliskův mezi lidem. Když pak jsem také p. t. p
Kónigsbrunna si naklonil, navštívil jsem druhého dne ještě jednou p.
hraběte, jenž se chlubil, že knížete pána. připravil. O jedn é hodině

v páte k předstoupiljsem před Jeho Milost,

pustilmne blahosklonně

a láskavě

a po půl třetí pro

přislíbil,že s námi

vstoupí u vyjednávání, slova jistého nemoha mi ještě dáti.

Věeliká obtíž vězí v testameutu Bečákovu, kterýž po ručil
kancionál ]: jistým účelům, kteréž ovšem p. t. p. arcibiskup ' hájiti
musí. Předvídaje, že se na. úskalí tomto nahe úmysly v Olomouci
rozraziti musí, dal jsem na d o r o 2 u m ě n o u, že snad budoucí náš
kancionál také pouese užitky — a že nakladatelstvo sotvá bude od
toho obrátiti je ve smyslu Bečákově z té části, kteráž se rozprodá

v Olomoucku! — Tak jsme
kteréž snad brzo započne a
Lýskův Sarkandr bude
knížecím, aby se Dědictví

se dostali na základ
vyjednávání,
uekončeuo bude žádoucí umluvou.
pouhý výtah a výslovným jest přáním

o sepsání důkladnéh

o rozsáhlého

života postaralo. Tím cílem nabídne mu všeliké pomůcky s patrnou
ochotností.
Hlasu
bude se tuším dostávati osobní věstník pořádně z kan
celáře. Ve zdejším alumuatě i v gymnasiu mnoho hodných mladíkův.

Nakladatel Hvězd y (juž juž zaru čené) neříkalna Brno,
jež ho v nadějich sklamalo.
Z paměti nevěděl jsem, kolik Hlas poš t o u stojí; pročež při
pustil jsem, aby pp. Konečný, kaplan u sv. Michala, & Dr. Poslušný,
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představený v semináři, předplatek poslali, až je Hlas dojde. Oba se
přihlašují za odbíratele po što u a ihned po ní ze pošlou p. redakto
rovi, jakmile časopis do Olomouce dorazí. Račtež o tom zprávu dáti
p. profes. Šmidkovi a mu povědět, že jsem také se Švarcem mluvil.
P. hrabě Belrupt zlatní [l] pozdravení posílá p. hraběti. Ja pak chystaje
se k odchodu ! Olomouce, a. prose by mi nespůsobný list tento nebyl
pokládán za zlé (jelikož píšu v hostinci 1) &číně se poručena do modliteb
trvám s hlubokou úctou a v přízni ku viem známým

upřímný

Wurm.
296.
Jan Desolda (1811—1885) Sušilovi.
Žádá, by ve své modlitební knize směl otisknouíi církevní hymny
dle překladů Sušilových.

Veledůstoj ný,
Velectěný Pane !

Vaěe výtečné přeložení církevních zpěvů mne tak dojalo a kdykoliv
v dobu prázdnou v ně nahlédnu, tak vždycky dojíma, že se osměluji
k Vaěnostem svou snažnou prosbu, jich se týkající projeviti, důvěře
se, že Vašnostina [!] dle pověsti & spisů včhlásná [!] dobrotivost mi ji za
zlé nevezme, nýbrž jistě vyplní.
:
Mám totiž přeloženou již modlitební úplnou knížku „Devis-ovu“
vůbec „Kathenskou“ zvanou, v nížto se některé z církevních zpěvů,
zvláštním dle svatých osob a časů rozřaděným pobožnostem svědčící
nalézají. Nižúdných lepších překladů nad Vašnostiné neznsje, tím méně
sám tak výtečně skladby jen poněkud dosíci se troufaje, osměluji se,!
.Vašnosti prositi, byste mi laskavě a k prospěchu dobre a spasitelné
věci, za jakou jistotuě dobrou modlitební knihu uznsvúte [l], povoliti
ráčili, bych některých z Vašich přeložených církevních zpěvů v_imé-.
novaué [!] knize použíti směl, arci že s udáním Vašnostina velectěna [l]
jména. Za zvláštní čest bych si pak pokládal, mohu Vašnostem jak
koliv jinák[!] vděčným se prokázati.
Ant již rukopis k tisku chystám, prosil bych. by mi Vaěnost
laskavě odpovědi dopříti ráčils.
.) Vynechsny tu a tam značky i písmeny.
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Se vší úctou a láskou setrvám
Vaěnosti k službám oddaný

JNF. Desolda,
gymn. učitel.
V Plzni 160 Pros. 1857.

297.

Dbsolds Sušilovi.
Posílá svou modlitební knihu Sušilovi & biskupovi, nabízí Dědictví
G. M. k vydání dva překlady.
'

Veledůstojný !
Velectěný Pane !
Vaěnostina laskavá ochotnost, jižto jste mi na prosté slovo má
povoliti ráčil, přijmouti některé z Vašnostiných překladů církevních
zpěvů do mé modlitební knihy k vděkům mne povinným zavazuje.
I nevím jak jim zadosti učiniti, leč když Vašnostem exemplář jeden
téhož díla mého věnuji, s tou snažnou prosbou, abyste je, neuznateli
je totiž ža docela nevhodné, ve oboru 1) své rozsáhlé činnosti svým
vížnným [l] slovem odporučiti ráčil srdcím vlastenským, míním tu zvlášť
ve spisech pod slavným Vašnosti ředitelstvím tak blahodějně působí
cího dědictví Cyrillo-Methodějskěho. Spolu ale se osměluji též přiložiti
jeden exemplar Jeho Excellencí, NejdůstojnějěímuPanu Biskupu Brněn
ekému, s tou poníženou [l] prosbou, aby knihu tu důstojným slovem
svým potvrditi a odporučiti ráčil. Nemaje tu čest, Jej osobně znáti,
vím jen z pověsti věhlasná vůbec, zvlášť pak u některých z bratří
mých Teplúnských ') s Ním se seznamivžích, že všeho dobrého účinným
jest podporovatelem. Přidám-li k tomu, že Vasnost laskavým slovem

u Něho prosbu mou, jakož nepochybně doufam, podporovati<bude,>
tak jgem toho skoro jist, že se s oslyěenou nepotki.
Dále pak se odvažují Vašnostem učinit navrh nějaký, a sice:
1. Obětovati se Vám s ňákým rukopisem pro dědictví Cyrillo
Methodějské. Jest to kniha původně francouzsky sepsaná. násvem:
„L' hereuse [tak] année“, od Silberta německy již dávno vydána s nápisem :
') či: sboru?
') klělteru Tepelskěho.
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„Kleinea christ—katholisches Hausbuch“. Obsahuje krátká rozjímání
dle výroků & událostí ze života svatých každé s krátkou modlitbou
na každý den celého roku, tak že na jednotlivé měsíce se zvláštní
ctnosti křesťanského života za obsah kladou. k. p. pokora, zapřcní sebe,
modlitba etc. Jakožto přídavek jsou krátké obyčejné modlitby mešní,
]: zpovědi a k sv. přijímání, ku konci pak rozjímání o čtyr [ [] posledních
věcech člověka, pro každý klen měsíce jednoho zvlášt rozdělené. Tuto
knihu jsem přeložil již před 15 léty, jsa ještě kaplanem, a posud'
kolikráte prošel aco do mluvi [l] a obsahu opravil, tak že co ji[l] tehdáž
u vydání vadilo, nyní se odstraněno býti zdá. Račtež mi o tom své
mínění sděliti, abych pak Vašnostem rukopis zaelati mohl.
»
2. Dle krásného plánu umínilo Vaše Dědictví C.-M. vydávati
obšírně životy svatých; věc velmi prospěšná, tak že bych rád k ní
.prospěl. Nebyl by Vašnostem za nějaký čas v hod [1] život
sv.

Františka

Serafinského

dle franc. Uhavinade Melan?

Kdyby ano, podvolil bych se v práci tu, jestli posud aběhlejší ruka
mne nepředešla.

*

O obojím Vašnostiné laskavé vyjádření očekávaje, s_vrohu po
loženou svou prosbu opakuii a v laskavé přátelství Vaše :. nábožllonI
upomínku se poroučeje, zůstávám s vděčnou úctou

Vašnostem oddaný
JN Desolda.

v Plzni 11. Června 859.

298.

Antonín Marek (1785—1877) Sušilovi.
Děkuje za blahopřání.

,

v několika slovech znacky nejasně nebo chybně (nasi, vm,

m1 a j.)

Předrahý Vlastenče!
Došel k nám Vyslanec Váš — a přinesl pozdravení, kterým jste
laskavě jménem družky naší Moravy poctiti ráčili den mých druhotin.
S hlubokým pohnutím přijal jsem tento srdce jímající důkaz Vaší
upřímnosti.a lásky, an jsem ve akrytosti '!Vé nejméně na z tak dale
kých končin nadál tako vřelého uěaatenatví. — Nemoha sobě tu
druhou milou ke mně vyslanou duši Veledůatojnébo Pana Procházku

“O
déle udržeti — proponšt'ím jej líbaie Vas všecky milé Moravany
raduje se s projeveného přátelského smýšlení ke mně.
Váš vděčný

Ant. Marek.
V Libuni dne 7. září 1858.
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Sušil rajhradskémn opatu Kalivodovi.
Posílá Études s' článkem 0 Martyrologium Odonis (srv. č. 279.)

Vysoce Důstojný Pane!
Drahý Příteli!
Posílaje knihu Jesnity francouzskými vydanou Les études do
theologie atd. nemohu nepřipsati řádkův několika, z nichž poznáte, jak
věc ta se dále, pokud totižto již o ní vědomostí nemáte.
Když jsem byl v oktobru minulého léta z Rajhradu domů došel,
ochoty Vaší Vys. Důstojnosti hojně použiv a sv. Odona rukopis pro
šetřiv: nemeškal_ jsem o výsledcích toho vyšetřování písemně upraviti“
v. p. Martinova v Paříži, který mne byl jak Vám známo o to požá—
dal. Psal mně na konci listu svého dotčený p. M., že mohu psúti
latině, francouzsky, německy, aneb česky; zvolil jsem poslední jak se
samo sebou rozumí a napsal jsem jemu o tom co jsem shledal zprávu
jazykem svým přirozeným, jejž on jmenuje langue morave. Na poštu
dávaje list do Paříže nemyslel jsem, že by snad místa svého v skutku
došel, křestného aneb řeholného jména p. Martinova ani nevěda, a

nadto jsem ovšem nedomníval se, žeby řečený p. M. veřejně

listu

mého použiti měl. Kdybych to byl předvídal, byl bych hloubějio'věci
se pronesl & podotekl o itacismech, ježto se v rukopisech řeckých na
lézají, jak u p. djl-maxan misto ňlníxate. Věc ta byla u mne odbavena,
a dalejší o ní zmínky neočekával jsem.
Onehdy ale dostalo se mi knihy té Etudes atd.; poslána mi byla
z kněhk'npectví a již již jsem ji chtěl poslati nazpátky, mysle, že se
nějaký omyl stal, ani: jsem knihy té nebyl zakázal sobě. Tn padlo
moje oko na. přípis na hoře Les autenrs i;. Monsieur' l' abbé Sušil.
První věc byla, že jsem na obsah se podíval : ovšem stat: le manu
scrit de Rayhrad mi rozžehla světla, proč asi pěnové ti mně to poslali,
o čem jsem se čta artikul ten dokonale přesvědčil. Slyše předešlého
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pondělí, že V. V. Důstojnost jest v Brně, neváhal jsem zděliti s Vámi
věc tu a podlé žádosti posílám knihu k líbému čtení. Tu máte, Důst.
Pane, historii celé té záležitosti.
"Vím, že mnoho se Vám hostů sejde,') a tedy zavírám list svůj s.
lásce Vaší se porouěeje ostšvšm Vaši V. Důstojnosti
přítel a “ctitel

Fr. Sušil.
V Brně d 19. břesns 1857.

300.
Od výboru Dědictví sv. Cyrilla. & Methodia Karlu Orlovi.
Vrací se rukopis s nšvrhy oprav.
Psluo D. H. Kuldou.

Velebný Pane !

Jednohlasným soudem výboru dědictví sv. Cyrilla : Methodis
odbýveněho dne 17. březnu r. t. posílá. podepsané přednostenstvo
Vsšnostem zaslanou povídku „Beneš Lerovský“ nazpět, an v tomto
objemu a v té formě dle svorného náhledu všech tří posuzovatelův
Dědictvím vydati se nemůže. Avšak vyslovilo sc přání, bychom
Vušnostem na srozuměnou dali, žeby bylo škoda práci tu naprosto
zavrhnouti, an obsahuje mnoho dobrého v sobě. Jmenovitě židů. sobě
všechen výbor, bychom váženého pána spisovatele upřímně s bratrsky
upozornili na to, žet ovšem především potřebí jest dokonale seznámiti
se s mluvnici a s duchem řeči nšrodní, což vezdy zůstane prvním
požadavkem u toho, kdož chce vědomosti svoje perem sdíleti s náro
dem svým. Nspotom shodují se všickni tři výborem zvolení soudcevó
v tom, byste ráčil laskavě vypustiu' rozvlsěité řeči, kšrání a výroky
'svatých otcův církevních, začasté celé strany rukopisu Vsšnostins
saujímajíci, tak aby veškeré jšdro povídky _této činilo asi 20 archů
písma Vašeho, čím se práce ts stane přístupnější, ušiteěuější a tudy!
vítsnčjší.
Nadšjemet se, že s láskou bratrskou ochotně sobě povšimnouti
ršěíte poukázek těchto upřímných, a že se navrácením Beneše Letov
skeho na přepracování nikterak nedšte mýliti s ssstaviti ve Své lite
,) ke svitku sv. Benedikta (21. br.)
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rárnl činnosti, ]: nlžto nadán jste maje veliký dar vypravování a ži
vého doličovánl charakterův, jakož se byl jeden ze tří sondeův pro
nesl; bs že překonsv prVni překážky, t. j. obeznámiv se čtením
klassiokých spisův českých i s rýžou mluvou i s mluvnici a se sklad
non [l] budoucně tim horlivěji a vydatněji pracovati budeteo blahu ná
roda našeho na poli náboženském, k čemuž povolán a tndyž mravně

uvázán býti ráčíte.
V Brně dne 24. dubna 1858.

Frant. Sušil, starosta dědictví.
Ed. Karlík, pokladník.
Beneš Method Kulda,
jednatel.
Velebnému pánu Karlovi Orlo'vi,
administrátoru fary Radostinské
v děkanství Měřinském.

301.

Karel Orel Sušilovi.
Dotaz stran rukopisu (srv. č. 300), stížnost na.zásilku
dictví C. M.

podílů Dě—

_ Četné pravopisné chyby.:

V Radostlnč 13. února 1859.

Důstojný Pane Starosta!
Začátkem roku 1857 odeslal jsem jednateli výboru Dědictví sv.
Cyrillského v. p. Koldovi povídku pod názvem „Beneš Lerovský“,
o kterouž; jsem se na veřejné vypsání pokusil. Bylat to práce bezmála
sto velikých archů, které jsem nadšen pro dobrou věc i svoje ndravl
nasadil, zatim dva roky již minuly a. já za hodna nebyl, aby se mi
nějaké i té nejmenší zprávy dostalo, co se s touto moji lopotivou a
posledni literni práci stalo — co děje. Domnlvám se, ano i z daleka.
doslýchám, že od pánů censorů uznáni nedošla a snad někde pohozena
a opovržena leží. Už jsem se také u věci tě na p. jednatele obrátil,
avšak nebyl — nejsem hoden odpovědi. Žádal jsem, aby mi, domněnl
moje pravé-li jest, nazpět odeslána byla, a an už několik neděl zdarma
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čekám, ni odpověď ni práci nedostávám, obraouji se na Vás a prosím
snažně, abyste co Starosta patřičných učinil kroků, by se mi buď
nějaké o spisu tom pravé zprávy dostalo a pakli zavržen a odsouzen,
aby mi nazpět odeslán byl, jejž pak bych si co poslední trnchlojemnou
upomínku mojich mnohých ohněm ztrávených rukopisů a co poslední
památku mojí zajistě nezištné a vroucí horlivosti spisovatelské uschoval.1)—
Mám ještě jednu prosbu. Až posud nedostal jsem já a tři spolu
údy zdejší farnosti ničehož, co Dědictví pro rok minulý vydalo, tedy
ani Moravanu ani cokoli jiného. Knihkupce Nitše jsem už dávno o to
npomlnal, žádaje, by mi to poštou odeslal — kde nio tu nic — spolu
údové hnbnjí s tím ztrácí ústav důvěru, protož žádám neméně, abyste
opět co Starosta Nitšovi nařízení dal, by o pořádnější kněh rozesílání
péči měl. -—

V hluboké notivosti setrvám

věrně oddaný bratr v Kristu
Karel Orel,
Administrator v Radostině,
pošta: Velká Mezeříě.
302.

Vojtěch Kramérius Snšilovi.
Žádá o podíly Dědictví C. M., posílá spisek o svém otci.
Psáno g— j, j:

1, ey— ej. Několik pravopisných chyb.

Velectěný, dóstojný [tak] Pane Professorel
V Kristu bratře přemilýl
Vašnostiná [l] starostlivost o rozšíření všeho dobra, známá všem,
kdož čítají spisův Vašich a snahu Vaši pro zvelebení družstva svato—
_oyrilsltého v povědomí mají, omluví mne, že opomenuv kněhkupectví
pp. Nitše ') a Grosse v Brně — zpříma Důstojnosti Vaší tuto píši.
Za rok 1857 — obdrželi jsme v osadě, péěi mé svěřené — do
hl n ic h o v i c, řičan.okresu, kraje Pražského —knihy, mappu a diplom

— znějící na řok 1857 poštou: Běchovice : Řiěanskon dne 21. srpna
v nejlepším pořádku. Domníval jsem se, že i roku 1858 — tentýž
pořádek pro členy svatocyrilské mého ověineěka zachován bude.
.) O. býl náchylný k trudnomyslnosti.

.)

K. piše: Nitée.
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Seznam dohotovených a za rok 1858 platících spisův svatocyril
ských stal se novinami pražskými ku konci měsíce ledna 1859.
Čekal jsem tedy na zásilku knih do osady mě patřících ze
strany pp. kněhkupcův brněnských Nilše a Grosse —- během celého
měsíce' února 1859. Ctěnářstvo[!] zdejší činilo ustavičně poptávky,

zvláště že doba u zimní

nejpříhodnějěíčas ]: nžitečnému čtení a

že čekalina nový kalendář pro rok běžící.
Osmělil jsem se tedy a učinil frankovaný přípis dne 4. března
b. r. ku kněhoskladn výše jmenovanémn prose o dobrotivó zaslani
cestou poštovní Běchovice řiěanskou — kněh pro zdejší členy svato
cyrilskě — jenž[!] za rok minulý jim naleží. Jmenoval jsem v přípisu
svém všech údů výslovně, vyznačil počtu a žádal, by cela zásilka na
depsana byla jménem mým.
Dosud však knihy tyto nepřichází [l]; členové nabíhají a počínají
býti netrpělivými. Nevěda tedy jaké lepší rady, obracím se k Vaší
Důstojnosti ctěný Pane Profesore, s prosbou pokornon, abyjste [!] zakro
čením dobrotivosti Vašl — nápomocným býti račili — a pp. kněh—
kupcův Nitše a Grosse ]: tomu přiměli, by bez odkladu oněch kněh
nam odeslati neváhali.

Jména členův v zdejšíosadědosud trvajících
i'čísla diplomů svatocyril. jsou následující:

1. Vojt. Vil. Kramerius,
chovicích — číslo

2. Antonín

děkan a sekret. vikar. v Mni

2234, III“ třídy — diplom ode dne 1. ledna 1856.

Činmon, měšťana kupec tamtéž — 'číslo

4891, III“ třídy — ode dne 31. pros. 1856.
3. J a n K 0 n rad, mlynář pod Mnichovický — (pro celý rod)

číslo

diplom

u 4890; třída III“ — ode dne 31. pros. 1856.

4. B a r 1)o r a N o d v ě d o v a, manželka France Nedvěda,
měšťana a vysloužilého městského starosty v Mnichovicích — čís lo
4892, III“ třídy — ode dne 31. pros. 1856.
5. M a r i e V a v r o v a, usedla gruntovnice z počestné obce

Štruhařova č. 11, v okresu Černokosteleckém, kraje Praž. — číslo
5142, III“ třídy — ode dne 25. března 1857.
6. M a r i e Mi ll e r o v a, sousedka obce Božkova č. 1, býva
lého Komornohrádecka, nyní v 0. k. okresu čemokosteleckém, kraje
Pražského— č í s. d i p 10 m u 4893 :,IIItí tř. -—odedne 31. pros. 1856.

' 7. R 0 mil i e' P ýš o v a, manželka usedlěbo gruntovníka

Božkověč. 8. — číslo
ode dne 1. ledna 1857.

jejího

diplomu

na

6547; III“ třídy—

9!
Osmý člen, ctihodný pin kaplan:

P. J 0 s ef E 111a n. L 11d v í k

— povolán byl odtaď za c. k. cooperatora do králov.

vě n :! é h 0

města Kostelec nad Lab_em,panství Brandýského

—- d nem 20. kvě tu a 1858. Beze vší pochyby, že odtamtud
přípis svůj ku kuěhoskladu pp. Nitše a Grosse do Brna učinil a snad
i také knihami pro r. 1858 podělep byl. Pak- li tak se nestalo,

m o—

hou i knihy proň na děkan. úřad v Mnichovících
odeslány býti, odkudž bych pak sám se oto posta
ral, by jemu řádně do Labského Kostel-„cedediny
b y l y. —

Ještě jednou a to pokorně svou prosbu opakuji, židaje o dobro
tivě Vašnostino se postarúní v této důležitosti.
.

Sámpak v vzájemný

dárek, a na památku

od ctitele

svého mětež tuto životopis mého 1- otcc, [tohpto prvního buditele a

křísitele
zvuků
českoslaviauskýcb,
jimže již
druhélpckayb
polo
vině věkunárodních
předešlého
— jako
umíráčkem zvoněuo
bylov —"]
přijmouti. pakli již zjiné strany Vašuosti dodán jest neb ]. Velevéj e ý

literát náš národní, Pán A 11to n í n B y bi č k a Ví eňský,c gg.

tajemník při nejvyšším soudu ku památce 1001 o t ý c h 11at 0 z e n i ::
tohoto athleta českého vydal jej v Praze.
Těšíme se všichni na příchod dvojíctihodnébo Pána P. Beneše

K u Idy, co farářeurčcného
na Chlum, panstvíNalžovickěho
v bývalěm Be r oun s ku. Dali Bůh v létě — při návštěvě pp.

Střídníkův:v Selčanech

a v Arneětovicích

sobě i na Ch I n m, bych tváří v tvář poznal ctěněho

—.-zjaedu
tohoto

vzdě—

lauce národu našeho. — Račtež Jemu i všem velevažeuým literájůlp
morav. mon úctu a pozdrav bratrský příležitě laskavě vyříditi.
_

Což Voleb. pán F r a 11ti &e k P 0 _im o n dalším [!] pokračováním

svých příleži to stných

kaz ní nás více neobrad'uje?qugť

jich jen 2 sešitky.

Jestli dosudMoravana

r oční k 1854.k dostání?Tentýž

x_nně ch y bí. Mohl by jej p_áu kuěhkuppc brněnský spolu zaplgti.
_Povinnost zaň zapravím opět po poště. —
Poroučeje sebe i všech ctitelův Vašich, jichž veliký u nás pqěct
— bratrské Vaší lasce a zbožné paměti, po všecky dny života trvám
a značím sebe Velectěnosti Vaší
'
„

nejoddanější přítel, ctitel a v Xtu Ježíši bratr upřímný
P. Vojtěch Kramerius,
děkan a sekretář víkkriáatuí.

29'

V Muichovicích, bývalého Komornohradecka
(Kammerburg) nyni vc. kr. okresu Ričanském
blíže Prahy, dne 23 března 1859.

303.

Daniel Deutsch Sušilovi.
Oslava sv. Cyrilla a Methoděie a psaní jmen těch.

V Předmostí 27.13. 869.

P. J K,

'
Muohovažený Velebný Pane!

Račte odpustiti mé smělosti, že píši a Vás obtěžují, neb bez toho
množství [1] praci přeplněn jste. My ale kněží v našem okolí adoufam
že v celé dioecesi mame Vás za svého otce a rádce a berem k Vám
útočiště v potřebných pádech. To činím i já teď.
U nás v Předmostské (Arnosti již jest první krok učiněn k tisíci
leté památce SS. Cyrilla a Meth. Kamenné sochy, jež budou stati
: kostela, a veliké a skvostné býti mail, jsou již v praci a budou brzy
hotovy. Pročež se obracim na Vás s tou uctivou prosbou: jestli vskutku
tomu tak, že ta tisícileté památka bude se konati v roku 1863, abych
v kameni toto číslo mohl nechat vyryti. Tot jest má. první a nej
hlavnější otazka.
Druhá. jest tato: Jestli podle nového pravOpisu již při tom zůstane
& bude se vždy psati[l] Me t o d a ne Method. Což ja velice chválím,
neb naš lid moravský to h nepěkně vyslovuje.
Třetí otazka: Jestli by se, jak to Bečak ma, nemohlo psati do
cela jednoducho O'1r il bez toho y. Neb na to Kyril lid naš neuvikne[l],
již to Cyril jest hluboce vkořeuěné, a bez toho žadná chyba to není.
Neračte se drahý pane Starosta horšiti a buďte tak laskav a
odpovězte mi písemně na tyto 3 otazky. Ja již to velice potřebuji, by
kameník to mohl _vyryti. Nerad bych, by nějaká. chyba se tam vklouzla.

Ještě také za 4. jestli Cyrill by se nemohlo psati jednim ! totiž Cyril.
Na den SS. našich Apoštolů 1) jsme na vše pracovníky, a zvlast
na Vás modlitbou pamatovali, by dlouho nam p. Bůh zachoval tak
horliveho zastávatele našich Mor. Apoštolů.
') Tehdy jeltě 0. března.

S nejhlubší pokorou snamenám se co vas
.

přítel a bratr

Daniel Deutsch,
coop. v Předmostí.

304.
Nakladatelství Nitsoh & Grosse Sušilovi.
Smlouva stran vydání Hymnů církevních.

Herrn Professor Sušil hier.
Brann, 27. Mara 1859.

Euer Hechwurdeni
Mit Besugnahme auf unsere mundliche Verabredung sind wir
sehr gern bereit die Drucklegung und den Verlag der neuen Auňage
Ihrer Hymnen (bóhmisch) unter nachfolgenden Bedingungen zu uber
nehmen, nehmlich:
1. Die Herausgabe geschieht fůr gemeinschaftliche Rechnung
beider Teile, jedoch mit dem ausdrlickliehen Bemerken, dan, sollte,
wider Erwarten, die AuHage sich nicht auszahlen, der Herr Verfasser
zu einer Aufzahlung nicht verpflichtet ist.
2. Dar Herr Verfasser verzichtet auf festes (Exes) Honorar; die
Verleger ubernehmen die Bestreitung der Auslagen fur Papier, Druck
und Buehbinder.
3. Der nach Abrechnung der von den Verlegern bestrittenen
Drucklegungs- ete. Unkosten, ingleichen nach Abrechnung der abge
gebenen Gratis- oder uberhaupt nicht zur Zahlung gelangten Au. vel—'
loren gegangenen Exemplare sich ergebende Netto-Reingewinn wird
zwischen Verfasser und Verleger zu gleichen Theilen getheilt.
4. Die Reohnungslegung, resp. Zahlung des den Herrn Verfesser
event. treň'enden Gewinn-Antheils ňndet alljahrlich zwischen Ostern ua
Pňngsten statt und zwar das erste Mal im Jahre 1860.
5. Die Hohe der zu machenden Auňage wird auf 1200 Exemplare
bestimmt; Druck und Papier nach der dem Verfasser vorgelegten
_Probe; auBerdem werden noch 20 Exemplare mit breitem Rande fur
den Herrn Verfasser abgezogen.

Wir glauben hiemit alle Punkte unserer Beeprechung erwuhnt
zu haben.
Achtnngevoll ganz ergebenst
Nitsoh & Grosse.

305.

Kaplan Josef Nezval Sušilovi.
Omlouvá churavoetí, že nedodává spisu o sv. Paulinovi.

V Čejkovicích v den sv. Bernardina 1) 859.

Důstojný Pane,
Velevážený Pane Professor!
Mč[l] se zdá, že Vaše Důetojnoet na mne zanevřela, poněvadž ieem
se do ohdělánl života ev. Paulina ž Noly nevydal, ačkoliv jsem k tomu
byl tolikráte a tak důrazně napomlnán, ačkoliv jsem sám byl více
krále opravdově slíbil, tu práci již podniknouti. — Nyni tedy ex
ultima Thule ——z Čejkovic — (vždyt jsem v Brně už ani to nemohl)
prosim uctivě, račte odpustiti. Troufám si říci, že by člověk jakýkoliv,
jen trochu uznalý, celou mon slabota; a všechny mé okolnosti poznav,
ani slovem mého jednáni nehanil. Tim více se donfati oemčluji, že
Važl Důstojnoeti přešleehetná, nad miru laskavá. mysl mue opět na
milost přijme. — Více psati nyni nemohu; jsem ještě velmi elabý,') ale
ohřívána vůčihledě. Buď za to Bohu chvála. — Ad arax'nDei in quovie
SS. Hieaae Sacrilicio Tui recordari, ex quo promiei nnnquam omisi. Ut
Tn qnoqne mei interdum recordari digneris, humillime et enixe petit

Tuae Reverentiae
quam maxima deditus, quondam dihcipulne
J oeefus Nezval.

306.
_

Nezval Sušilovi.

Blahopřání ke kanovnictví.
,) 20. května.
') Pro chunvoet opět a opět byl nucen vzdát! se duchovní správy. Dovolenou
hiv-il m. j. v Jedovnieiqh (srv. dopis č. 806, 307) a v Dolních Dnbňanech (808)Š
' Batilkoviclch (309) byl farliem.

V Jedovnicích 17. prosince 1864.
'H'l'

Nejdůstojnější Pane professor!
Právě nyní čtu v novinách, že J. V. císař Pán Vaši Důstojnost
račil jmenovati kanovníkem čestným brněnské kapitole biskupské.
Vždycky a ve všem upřímně srdečný podíl beru, co se Vaší Důstoj
nosti týká. Zpráva s vrchu zmíněná mne tedy velmi potěšila, a vnitř
nucena se cítím, Vaší Důstojuosti vroucně své přání vyjádřiti. —
Ovšem vůbec jest známo, že Důstojnost Vaše po cti před lidmi' ne
touží, že z čisté lásky k Behn, k cířkvi a vlasti neunaveně, bez pře
stání všechny Svě síly traviti ráčíte; nicméně však tčšiti Vaši Důstoj
ncst snad přece bude to vědomí, že tisíce a. tisíce celým srdcem Vaší
Důstojnosti oddaných nejšlechetněiších duši nad vyznamenáním, pře
dšvno již více než zaslouženým, nyní Vaší Důstoinosti uděleným
upřímně se radují. —
Bůh nejmilostnější račiž Důstojnost Vali nachovati v svěžesti

)ak tělesné tak dušemi, račiž vůbec všech milostí nejštždřeji nděliti,
kterých každodenně z celého srdce přeje
Vaší Důstojnosti k díkůzn povinný
Josef Nezval.
307.
Nezval Sušilovi.
Blahopřeje ku jmeninúm.

L. J. Chr.

_
V Jedovnicích 20. června 1865.

Nejdůstojnější Pane kanovníkui
Velevašený Pane professor!
Právě v tu dobu, v kterou připadaly jmenoviny Důstojnosti Vaší,
byl jsem od domova vzdálen, bych o samotě duchovními exercicíemi
mravně se obnovil. Jenom této příčině račte to připočísti, že teprv
nyní přání své vyjadřuji.
Každodenně dle slibu svého Důstoinosti Vaši při oběti mše svatá
pamětliv, vždycky na. Bohu žádám, a také nyní přeiu, aby Pán Bůh
všech milostí Důstojnosti Vaší hojně uděliti ráčil k blahodějnému a
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trvanlivémn llechetnému působení pro ěest Boží, pro církev svatou,
pro vlast milenou.
Račtež přání m6 milostivě přijmouti a pamatku milostnou zachovati
Vaší Důstojnosti celým srdcem oddanému
Josefu Nezvalovi,
knězi církevnímu.

308.
Nezval Sušilovi.
Tae se na nejlepší českou mluvniciana cenu Jungmannova slovniku.

L. J. Chr.
V Dubňanech 4. listopadu 1866.

Nejdůstojnější pane kanovníku,
Mnohovaženy a. přemilený pane professor!
. Ačkoliv jsem již roku 1848 české řeči se hleděl trochu přiučiti
pod řízením Dr. Dudlka 1), a poznovu r. 1849 pod profess. Šemberon,
přece nyní často cítím, že základní pravidla mluvnice již z paměti se
mi vytratily, a. že mnohonásobně chybuji.') Nyní zde v Dubňanech
mame mladého něitele, který, jsa schopným a té věci čilým, rád by
v řeči české se zdokonalil. Ja jsem si umínil, spolu s ním mluvnici
zcela poznovn opakovati, abych pravidla všecky [!] paznovi hloub jemu
isobě do paměti vštípil; — ale nevím, kterou knihu bychom měli
vzíti za rukověť. Oznámenou jsem sice kdesi nalezl mluvnici Dra Čupra
.co výbornou; — avšak poněvadž nikdy jsem tu mluvnici neměl v ru
kách, a na zprávy vydavatelův a nakladatelův nikdy není bezpečný
epoleh, snažně prosím, račte mě [l] oznámiti, kterou mluvnici česke řeči
Vy uznáváte za nejlepší?
'
Já. si ji koupím, af. jest sebe dražší. — Rád bych také měl
velký slovník Jungmannův a obětoval bych za něj třeba 20—26 zl.
r. č.; — ačkoliv co deňcient peněz nazbyt nemam. Nemohl byste
Nejdůstojnějěí Pane za ty peníze mě k němu dopomoci? Jestli jest
slovník ten za tak levný peníz k dostání, ja bez meškění 20—25 zl.
r. 6.- k rukoum Vaší Důstojnosti milerěd odešlu.
') na filosofickém ústavě v Brně.
') Dle věrného tohoto otisku doplsův jeho nebylo tak zle.
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Ze s takovými prosbami k Vaší Důstojnosti ae obracím, toho
příčina věru jediná jest sklonná a nad míru ušlechtilá ta milost, kterou
jste Nejdůstojnější Pane uš nejedenkráte ke mně ráčil na jevo dáti.
S nejhlubší vnitřní úctou a vážností zůstávám
Vaší Důstojnosti "sluha nejmenší

Josef Nezval,
kněz církevní, nyní v Dubňauech
u Hodonína.
309.
Nezval Sušilovi.
Žádá o půjčení průvodu varhan ke kostelním písním.

V Ratiškovioíoh 12. července 1867.
'H'l'

.

Veledůstojný Pane kanovníkul
Snad ráčíte věděti, že já před nedávnem jsem se stal farářem
v Ratiškovicích. Jsa u investitury v Brně 17. června chtěl jsem Vaší
Důstojuosti učiniti svou poklonu, nalezl jsem však Váš příbytek-zam
čený — a nezbývalo mě[l] potom už pražádného času, abych byl ještě
jednou přišel.
V Ratiškovicích jest fára teprv nyní znovu zřízena, lidé ve všem
teprv musí býti cvičeni, obzvláště v zpěvu kostelním. Já bych je rád
hned zpočátku navykl na zpěv čistý; k tomu bych velmí potřeboval
„Hlas varhan“ pomocí dědictví Svato-Jauského ku kancionálu vydaný.
To dílo však stojí 13 zl., já zbytečných peněz nemám; nadělal jsem
ku svému začátečnímu hospodářství tolik dluhů, že se z nich sotva
za rok vymatu. Proto prosím srdečně a pokorně, račte mě Veledůstojný
Pane „Hlas varhan“l na nějaký čas milostivě propůjčiti; já si jej budu
se zdejším učitelem opisovati, a zase jej bez poškvřnysdíkami vrátím.
Jestli prosbu mou vyslyšíte, račte „Hlas varhan“ mě poslati po počtě
v obálce n e fra n k o va n 6; poslední počta je v Hodoníně. Jung
maunův Slovník jsem sobě před čtvrtrokem koupil za 30 zl. od
učitele Navrátila — byl ohlášen v M. Orlici.
S nejhlubší úctou

Vaší Veledůstojuosti nejmenší sluha
Josef Nezval.

310.

Dr. Frant. Lad. Rieger (1818—1903) 'Sušilovi.
Žádá 0 příspěvky pro Slovník naučný, připojuje několik hesel.
Plino nh tiltěněm prospekt! »nlučného slovniku.: — Adresse na str. 4':
Sr. Hodxwurden Herrn Herrn Franz Sum oft. ord. Professor der Theologie in Brůnn.
Znamka lb kr.

Veledůstojný Pane Professor!
Již při prvním pečetí příprav k Naučnému Slovníku dal jsem
Vst. prostředkem p. pat. Štalce prosit za podporu a přispívání v oboru
theologickém. On mne ubezpečil, že má podporu Vaěl[l] slíbenou a
zjištěnou. Jeste pak posud ani odpovědi od Vsti ani člankův : Valeho
pera nedostavam, musím se domyšlet, že věc tu velmi špatně obstaral
— a protož jsem přinucen obrátiti se k Vsti_přímo s listem & prositi
o zpravu, zda-li Vám již pat. Stule jaké články zaslal — u zda-li &
kdy jakých mohu očekávat. Budoucně jestli mi své pomoci neodepřete,
dovolím si Vsti zaslati některé články k vypracování vždy přímo
poštou, jakož již tuto dnes s jedním seznamem počátek činím. Možná,
že bych Vsti odeslal ještě některé články z dřívějších plemen —jestli
jste totiž posud od pat. Štulce žádných neobdržel. Obávám se, že asi
pst. Štulc, jemuž jsem dal-články pro Moravu — jmenovitě theolo
gickě na starost, věe tu zanedbal -— a špatně neb nie neobstaral —
a nerad bych, aby tím v díle jaké opozděni se stalo. Račtež mi laskavě
odpovědět a upokojit1 že jsem Vstino jmeno v seznamu přispívatelův

nepřijal bez Vašeho

svolení.

Stalolise pak tak — tož se

stalo vinou p. Štulce; mne [I] to račtež prominout — a věci své zajisté
užitečné pomoci neodpírejte.

Vsti se zvláštní úctou oddaný

Dr. Fr. Lad. Rieger.
V Praze 24-Maie 1869.
Efraim kmen žid. 12.
Eloah 8.
Eliaš prorok 12.
Elisa (Eliseus) prorok 10.
Esau 12.
Ezra žid. zakonnlk 10.
Essenětí — sekta 20 ř.

Esther židovka 15.
Exegese 60.
Exodus Mojž. 2.
Ezechiel prorok 8.
Filiětiné 8.
Eneou Geber město.

Při každém článku je udáno, kolík asi by měl mít řádkův
(tiskovýcb); zůstavají však Vstinu uznání o důležitosti jeho větší nebo
menší, aby jste [l] jej dle toho zřídil. Jen ovšem aby v celku rozsah

velice

nebyl překročen.

311.

G. A. Sehmaus sumou?
Příspěvky pro Slovník naučný. '„Jasoňův'

úsudek o slovníku. Hesla.

Psáno na redakčním dopisním pepíře, na němž vytištěno: Redakce „Slovníku
naučného“ Dr. Frant. Led. Rieger v Praze v ě. 719—11.

P.. T. p. Tb. prof. P. Sušil.

Veledůstojný, slevutný pun'el
Za nepřítomnosti Dra Rieger-a : _zplhómbcněn od něho osměluji
se v důvěře k Vašnostině [|] návrhu, jejž jste při zaslání článku z pís
meny E a F redakcí učiniti ráčil, Vašnostem zaslati tuto nové články
pro „Slovník naučný“, & přesvědčen jsa, že přízeň, již “jste ku pod
niknntí p. Dra Riegem ochotným zasláním článků na.jevo dal, nikterak
neochabla, nelze mi pochybovat, že i tyto články nám co nevidět
zašlete. Co se týče řádků udanýeb, ovšem není nutně potřebí, by jste[!]
se přísně vázal na ně, & uznáte-li některý článok k př. „Hymna“ zu
důležitější, bude to zajisté p. Dra Riegera těšiti, obdrží-li od Vaěnosti
článek delší; nebot o zásady, podávati důkladné články ze všech oborů
čtenářstva „Nauč Slpvníka“ až posud pokud vím, není upuštěno a.
behdá nebude, byt i. „Jasoň“ svým anathemem stíhal redakci u pobož
nůstkářů jí spílal. Ostatně, kdyby jste, velebný pane, bnad některý
článek za zbytečný uznal, dostačí, když to jen redakci oznámíte.
Nadějí se koje, že přání, jež na Vašnos'ti vznáší Dr. \Rieger, by“
jste laskavě hotové články v brzce nám zaslati ráčil, vyslyšíte, .pe-'
kládám si za velkou čest, osvědčiti se co

Vašnostin ctitel ponížený
G. A. Schmaus,
sekretář redakce.
V Praze 13. září 1859.

Gad hlava kmenežidovského......

10 řádků

Gabriel
archanjel. ; .........

10

Gideon
................
Goliáš
................

7„
6„

Hatto 1. a 2. arcibisk. Mohučský

Hilarius
sv...............

. . . . 12

Hinkmar arcibisk. Remežský

. . . . 15

Hippolyt
sv.círk.otec.........
Hlavní(Dom-)
ob'rám.........
Hosianna
Hymna (ad libitnm)

"

18 „„
„

30 „
6 „

'

312.
Schmaua Sušilovi.
Žádá pro Slovník naučný článek o církevních otcích.

Veledůstojný, slovutný pane professorel
Z rozkazu pana Dra Riegera osměluji se obrátiti k Yaěnostem
s nctivou prosbou, by jste pro „Slovník Naučný“ laskavě zpracovati
ráčil důležitý článek „Církevní otcové“. Příčina proč tak pozdě článek
tak vážný se přiděluje, zakládá se v tom, že nebylo posud lze vyše
třiti, kterému z velebnýeb pánů soupracovníků našich původně připsán
byl a redakce teprv teď nedostatek ten zpozorovala.
Pan.Dr. Rieger pevně doufá, že Vašuosti článek ten neodmrštíte
& že jej pokud jen možná v nejkratší lhůtě (asi do 16. října) zaslati
sobě nestížíte, jelikož již tisk „Slovníka“ k písmenu „Ce“ doapěl, dotčený
článek tudiž juž nevyhnutelně potřebný jest. Kdyby však Vašnostetn
nebylo na snadě, zaslati nám „církevní otce“ do oné doby, aneb kdyby
jste vůbec zpracování článku od Sebe odmítl, tož prosím snažně, by
jste to co možná nejdřív redakci oznámiti ráčil, aby se jinaké opatření
státi mohlo.
Do přízně Vačnostiny uctivě se poroučí

ve jménu p. Dra Riegra
. G. A. Schmane,
sekretář redakce.
V Praze 5. října 1860.

313.
Schmaus Sušilovi.
Žádá pro Slovník n. článek o Dědictví C. M.
V redakční adresu lkrtnuao číslo domu._

'

.Slovutný, vysccodůstojný panel
Důvěřuje ve spanilomyslnost Vušuostiuu osměluji se obtěžovati Vás
prosbou, aby jste pro „Slovník Nau'čný“ sepsati ráčil článek o „d 6

dictví

sv. Cyrila

a Methoděje“.

Vímsice,že neraddáváte

se výtrhovati z prací svých, jež konáte zajisté jedině v prospěch ná—

roda i literatury; avšak ješto Dr. Frencl na m6 požádání článek

o Svatojanském

dědictví

redakcipodal,pokládámza slušná,

aby podobný článek z pera analcova vyplynuli o důležitém tomto ústavě
na Moravě. A přesvědčen jsa, že nikdo článek nedovede napsati tak
jako Vy slovutný pane, Opčtuji prosbu svou, aby jste nám článek ten
d o 13. č ervn a laskavě zaslal.
Očekávám důvěrně splnění uctivé žádosti této a do přízně Vaš
nostiny se poroučeje trvám
Vaší slovutnosti ctitel oddaný
G. A. Šmaus.

V Praze 4. června 1861.

Adressa: Redakce Slavníka Nančnéhovv Praze k odevzdání
v knihkupectví J. L. Kober v Nových Alejích.
314.

Jakub Malý (1811—1885) Sošilovi.
Odpovídá Sušilovi, který odepřel do Slavníka n. dále přispívali.
Psáno na redakčním dopisuím papíře (v Praze v č. 1609 -II ) Po boku otiltěny
m. !. podmínky honoráře iaai/, zl. za arch cíli 1' , kr. za řádku.)

V Praze dne 13. prosince 1863.

Velevážený panel
Obdržev vážený přípis Vašnostin od 6. t. nemohu jinak než
spluiti přání v něm vyslovené, ač to učiním s lítostí; nebot nerad
ztratím váženého spolupracovníka. NevýrozumíVám sice z dopisu Vač

nostina, které

články „se příčí Vašemu přesvělčení
a náboženský
.
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i vědecký cit Váš urážejí“, nebot nevím, jak daleko Vás
Slovník naučný již došel. Ale ke svému ospravedlnění dodávám, že
theologické články v třetím a čtvrtém dílu Slovníka pocházejí veskra
od velmi váženého katolického kněze českého 1) od kterého mohu s jisto
tou očekávat, že nenapíěe ničeho proti víře katolické.
Zůstávám s úctou
Vaěnostin upřímný ctitel

Jak. Malý.
315.

Jan Jurášek Sušilovi.
Posílá písně pro chystaný kancionál. Reklamuje podíly Dědictví C. H.

P. B. J. K.

Vysoce Důstojný, Velectčný Velebný Pane!
Obdrželi jeme ondyno v curreudě coneistoriální návěští, že juta
ráčil uatanoviti sbírku kostelních písní, ku složení oupluého kancionálu,
který roku 1862 nákladem dědictví sv. Cyrilla a Methoda vydán býti
má. V návěští onom byli jsme upozorněni na to, jest-liže se v některé
íárnosti jakých málo známých neb starožitných katolických písní
<naleaá>,
abychme jich Vám Velectěný Velebný Pane odeslali.
V adejěí fárnosti Lututovské jest zpěv z většího dílu podle Bečákova
kancionálu zřízen; zpíváme ale též kromě toho dvě písně ku sv. po
žehnání, které ještě ani tiskem vydané nebyly, aniž jsem jich až po
eud kde v kterém chrámu Páně na Moravě neb ve Slezsku zpívati
slyšel. Pak také v čas vánoční až po hromnice zpívá lid v neděli neb
ve svátek odpoledne po sv. požehnání též dvě písně, které vlastně
z polského pocházejí, ale veskrl všem, jenž je až dosud alyěeli, se
líbily. Oamělil jsem se tedy, ty písně odepsati[l], a je Vám Velebný
Panek nahlédnutí odeslati, zdá-li [|] by se některá z nich k účelu Vašemu
nehodila? Arie jsou od zdejšího pana učitele připsané.
Ale ještě nějakou prosbu bych měl, Velebný Pane. Já jsem totiž
též údcm dědictví cyrillomethodějského, a hned při vstoupení do dě
dictví toho udal jsem, že chci kníhy [!] jmenovaným dědictvím vydávané
skrze kněhknpectví p. Neugebaura v Olomouci odebírati. Po dvě léta
1) Dr. Novotného?

.
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obdržel jsem kníhy ty pravidelně, s s nastávajícím rokem 1859 obrátil
jsem se na jmenované kněhkupectví v Olomouci, zda-li již se tsm
vynachězejí kuíhydědictvím brněnským na. rok 1859tý vydané, s ode
psáno mi, že ještě ne. Každého měsíce jsem se dotazoval, ale vždy
tu samou odpověď cbdržěl; Pak jsem se obrátil po třikráte na. kněh
kupectví pp. Niteehe e Grouse ' Brně i : nddním číslo, pod nímž
jakožto úd nmmendn jsem, s. prosbou, by mi:. Moravanu.na r. 1859,
život sv. Jena. Kap. s děje sv. mučedlnílsiv od' Budíka poslán. pro
budoucnost mi knihy :: dědictví po poště odesíleli.
Ale “na
žádný list ani kněh ani odpovědi jsem neobdržel. Židům tedy Valnqgti
uctivě, byste ráčil tak lúskav býti & věci té se saujmouti, abych kn
svému přišel. Byl bych to již nechal tak, ale poněvadž se mi právě
to příležitost s těmi písněmi nehodila., tak jsem sobě myslil, že při té
příležitosti Velentěného Pena Profeupre poprosím, by » ve věci té
stal pořádek.
Neračtež mi Vysocedůstojný Pane smělost mou za. zlé pokhdsti,
když. u vyslyšení žádosti mé protím a. sobě pteii, abych byl tek
ětsstný, alespo-ň několik řádečků od. Velectěného, Velebného Pine
obdržeti. S tou nejhlubší uotivostí znamenúm se
Veěnosli ponížený služebník

Jan Jurášek,
CooperstorJ)

.
V Lutntovicích, dne 25. srpna 1859.

(Leitendorf bei Troppau)
Číslo na..mém diplomu jeet: 3492 III. tv)
316.

Dr. Innocenc Frena (1818—1862) Sulilovi.
O chystaném kancionále.

Veledůstojný Pane!
Drahocenný Příteli : Brstře v Kr.!
Litovel jsem toho velice, že jsem v Praze nebyl, an meělgsje
v Světci (Schvatz) blíže Teplic, na knlž. arcibiskupském letohrádku,
1) Pond. proíessor náboženství na českém gymnasiu v Olomouci.
:) Suěil tužkou poznumensl:29]l2 858 an die Buchhnndlung Nengehnuer abge
sohíckt. Z toholze souditi, že nepofidné rozesílání podílů nebylo vždy zaviněno vydavatelstvím.
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jsem se v Novinách dočetl, že ste do milé naší Prahy zavíta . A v
pravdě kdybych měl jistotu, že déle v Praze se poadržíte, byl bych
se byl domů'vrátil, však nic toho nevěda, zůstal jsem doufaje, že Vás
snad ještě navrativ [l] se naleznu; což ovšem se nestalo a čehož tím
více žclím, ježto že zaslaného listu Vašeho vyrozumívám, že ste mar
nou cestu do Bohusodova [tak] vážil, kdežto já tam ani nohou nezavadil,
aniž jsem komu o tom pravil, že temto miním[l] se odebrati. Tak mi
nezbývá ničeho, leč písmenou poněkud nahraditi, což by ústně v přá
elském hovoru ovšem lépe se vyříditi dalo. Velmi mnoho otázek na
mne dáváte a tudíž musím i pro krátkost času jak možná struč
nosti šetřiti.
.
Velikost kancionalu, jejž vydati ohmýšlíme, nedá. se napřed určití,
však ale podle mého zdání na 30—40 archů Postillových 1) s hrubým
Cicero a notami tištěný Exemplář ku podělení údů vypadne, na pro
dej pro lid ovšem menší bude. Tím méně určití lze počet písní, jež
obsahovati má. Ze svatováclavského se vezmou obyčejnější písně a
i ty, které nápěvem svým vynikají, k tomu se přidruží obvyklé no
vější, vše opraveno, tak aby jak podotknuto v úmluvě co možná pů—
-vodního textu se šetřilo, co potřeba a nedostávajícího se přidělá, at
toho vypadne méně nebo více, neb nám jest se říditi dle potřeby věci.
Obyčejné potřebné modlitby pak mohou se ve vydání pro lid připojiti.
Školní ale kancional zvláště upravovati mám za zbytečné; lépe bude
když mládež uvykne kancionulu, “kterého jednou odrostla užívati má,
který při velkém nákladu levný bude; neb zpěv chrámový či kostelní
musí se mládeží do lidu vpravovati, má-li zkvésti. Myslím tedy, aby
se jak již vyjednáno bylo na trojím vydání přestalo. Co do novějších
u lidu obvyklých písní těch pominouti nelze, anobrž všecky obvyklejší
v příslušící opravě do sbírky se přijmouti musí. Lidem v novém kan
cioualu si potud oblíbí, pokud v něm oblíbené písně nalezne [l] pakirad
se starým vážným choralům se [i] přiučí, které horliví pastýři duchovní
a učitelé v lid vpraviti se přičiní, bez kteréhožto přičinění kancional
nic nepomůže. Ze pak některé známé a v lidu obvyklé písně Svato
václ. i u Bratrů se nalezají, nic nás nemýliž, jen když v nich nevaue
duch nekatolický. I bratří mohli je od katolíků vzíti, kteří dříve
bratři se nalezali; což jmenovitě platí o písni Vesele zpívejme; neb
ta se již naleaá v Borátech z části.
.

3) Frenclovy Postilly.
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Co se pak veřejného pojednávání o kencionalu týče, nechť se
o to pokusí, kdo času a chuti k tomu má, mně však obé schází, ač
koliv všech dobrých pokynutí šetřiti a. dle možnosti použíti chci a
hodlám, však ale s Blahověstem a vůbec s journaliatikou nechci míti
co činiti. Takový kancional, jímžby se všem zadost učinilo, nikdy ne
způsobíme; dosti na tom, když obecným potřebám vybavíme.
Z ohledu pracovníků, naložte s částí Vám přidělenou dle nej—
lepšího uznání, vezměte a powlejte jich k tomu více nebo méně. jen
necht je práce kalá, opravy necht šetří co možná původního textu a
proatonárodnosti. My pak jsme evou část BVěřIlldvěma mužům v ohledu
tomto chvalně známým, jenž o nábožných národních písních již více
pracovali a sice zdařile, totiž vikářům Bradáčovi a Drbohlavovi,
z nichžto první již o opravenl Svatováclavských písní a doplnění
chybnjícich, druhý pak o opravě novějších obvyklých pracuje. Později
pak i Vinařického, jenž nyní v Praze při ruce jest. Více jich k té
věci povolati nemínlm hoje ae, aby se příliš práce nemanily [|] ; neb ne
každý, kdo báseň dělati umí,'jest schopen k vzdělání velehné církevní
hymny.
\ '
Pracujte tedy enažně a dle nejlepšího náhledu, práce Vám při—
padající rozdělte tak, aby ste s uloženou Vám částí v čas botovi byli
— myslím nejdéle do srpna roku 1861. Pak dá.-li Bůh budeme míti
velikou poradu, kdež určíme, které písně se přijmou, které se vyne
chají, co se doplniti neb znova zhotoviti má, což když tak uspořádáme,
pak Vám to ještě k aouměrnému přehlídnutí dáme, pak i k tisku se
příkroěí, o který aby se řádně a skvěle dál já se postarám.
Posléze následují stručné odpovědi na drobné a různé otázky Vaše :
1. Za arch 24 atran platíme 1) posud 10 H. stř. honoraru a za
poetillový se platí to_likéž.
2. Vazba jednoho svazku 8. jako lonskeho a letošního přijde dle
počtu archů na 5—8 kr. stř., za letošní se platilo 5% kr. stř. Však
hodlám letos nové ceny nmluviti.
'
3. Za tisk jednoho archu při 24000 Exempl. nákladu i s papí—
rem platilo se letos 229 fl. stříbra, za obálku 90 H. stř. a platí se
vždy, když 6 archů vytištěno jest; kuěhvazačům v jistých lhůtách
dle potřeby.
4. Odkazy čili legaty se přijímají jako vklady, legataři se pod
číslem do Matrik zaneaou co lidové, mrtví pak se v Seznamu zemře
lých co mrtví údové modlitbám živoucích [ee] poroněejí.
') v Dědictví sv. Jana.
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Ostatně co Praha k r. 1863 hudebního chysta nevím. Valka
zuřící a opět hranici všechněch mysli zaujímala a zaujímá.
Konečně pak přeji Vám od srdce síly a vytrvalosti, abyste na vzdor
nepříanivých lidí době aapučatou věc pravou dobře dokonal a přemoh
úklady odpůrců a protivníků neilechetných, v tom co dobrého a pra
vého obmýilíto prospíval. K čemuž Svrehovaný račiž dáti Vám milost
a hojnou pomoc svou, já. pak líbaje Vás jsem Vaší Dustojuosti
vroucně oddaný Přítel a ctitel
Dr. Innoc. Freael.
V Prase 10/9 869.

317.
Karel Vinařioký (1803—1869) Sulilevi.
Židi o spolupracovnictví pro časopis katolického duchovenstva.
Zuadky diakritické někdy nojasub, někdy chybi.

Vysoce Učený, Veledůstoiný Pane professore!

V častých roamluvach o novém vydavani časopisu pro katol.
duch. s P. spiritua'lem Beúčem ueiednou jsem se vyjidřil, že bych
nasledkem 'muohoáranne'ho na mne doléhúní redakci na sebe přijal,
kdybych se nadíti směl, že Vaše Veledůstojnost se svými literarními
plately na Moravě činně účutenstvl bráti budete ve spoluspisovaní.
Snainč o to “dům, anobri na tomto spolupůsobení kladu celou naději
zdaru nového toho časopisu. Račtež mne o tom písemně ubezpečiti,
abych to v úvodu k časopisu slovy písemného přídavku v programu
ide přilolenóm v znimost veřejnou uvésti mohl. Připomínám, že jsem
Jeho Eminenci kardinalovi kníž. aroib. Pražskému při audienci zvláště
vytknul, že se od Vaší Veledůstojnosti a Vašnostinýeh přítel na
Moravě vydatné pomoci nadíti mohu. Prosil bych téi, kdyby Vale
Veledůstoinost ráčila zprostředkovati, abychom pro „kroulku' také
upravy a Horavy pořadně dostávali, jmenovitě o všelikých ujeveeh
nebohého smyslu, a ohledu promen v stavu duchovenstva, “alespoň
u Brněnské b. dioeceul.
Jakmile první sva-ek vytištěn bude — což bohdá před im.-únoru
se stane, — 'neprodlím odeslat 'ho V. Veledůstoinosti i s dalším po
kračováním. Poroučeie se Vaši bratrské lásce a přízni jsem z “tédui.
Vali Veledhtojnosti vroucí ctitel

:. van-nou.

Pod Vylehrndem (blíž Prehy) dne 22. prosince 1859.__

N. Ze náhledu všelikých um při lpolupůsobení ručím. Programy
eo roseeílsti budou co nevidět, viem pp. beneňeistlim po Ceehádl
&Moravě "Hit.
318.
Sušil Vineřickěmu.
Uvádí jména známých, kteří by do Časop. &. duch. přispívali, při
pomíná obtíže, které jemu v tom vadí.
Opisy listů Sulilových & Vineřickému dn! kdysi k potreb! vydevetolově n' vý
měnu poříditi led. V. Ot. Slavík, synovec Vinsh'ekeho . vydevstel dopísův jeho (nákl.
České akademie). PHpojeny byly též opisy některýdi listů Vinsřlokěho k Bulilovi, od
ehylující se místy, hl. co do slovosledu, od originálů sde otiltěných, pohané tedy,
nč-li jsou správně, snu! podle konceptů.

Vysoce důstojný Pane Kapovníkul
Hned, když jsem byl list V. D. obdržel, rozeslal jsem programmy
& listu přiložené těm v. pánům, jimž svědčlly, eneopomelnl jean jich
požádáti eno poprositi, aby Vaší V. D. k službám hleděli si neobtlžili.
Ano také jiné v. pány k témuž jsem nabídl, o. přislíbili v. p. prof.
Procházka na.. zdejším gymnasiu a v. p. Vurm spiritusl ve zdejší
Ochranouě žádostem Veledůstojnoeti V. se propůjčovati; jmenovitě
p. Vurm slíbil nějakou kroniku o nábožném ne Moravě smýšlení
opisovali . Penn Kanovníkovi poeílsti; škoda, že jsem programme
zvláště jim svěděíeího neměl. Co se mne týká, to jiná; i ráčíte odp
platiti, že se v ničem uvázati nemohu. Písně národní sioe ukončeny
jsou právě, an .o-ný svazek se rozesílá a tudy nemalá tiše odpadla.
Ale jsou jiné práce, ve kterých se mi zavoditi přijde, a která úsilného
namáhání slabých sil mojich žádají! V zimě den hrátek, večerně
mně neslouží v té mlže, abych ve opisování stati nějaké dáti se mohl,
. když bude dne přiroeteti, písmo svaté Nov. Zák. veěkeru mysl mou
tek najme, že o jiných věcech psáti možno nebude. Tím se neodpírám
někdy „článek ten neb onen a snad právě písma. sv. N. Z. se týkající
V. V. D. mulati, ale toho jenom prosím, aby mne od stálého a pořád
ného statí pro dotčený časopis výpraoování oprostiti ráčila; v té straně
p. dr. Bílý jistě všecko učiní, čeho jenom Veledůstojnost Váše žádsti
může. I pen doktor Frant. Hošek professor psstorálky slibuje, že ze.
mýělený časopis pracemi svými ! oboru putofálky — mesi těmi
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pastorálku a homileíiku Sv. Augustina, dílo původní -— všelijak pod
porovati hodlá. Prosím toliko, abyste, Vysoce Důstojný Pane, jemu
jakož i oněm dvěma pánům zvláštní programm doslati neopomenul.
_
Padlé toho nebude potřebí, aby Veledůst. V. mně dotčený časopis
dosílala, toho raděj p. dr. Bílý zaslouží; já se spokojím obyčejnou
cestou jej sobě u kněhkupce zaopatřiti. Leč prosím, račte mi to Vys.
Důstojný Pane všecko na dobrou stranu vykládati a uhezpečen býti,

že já vždy trvám
Vall Veledůstojuosti vroucný ctitel

Fr. Sušil.
V Brně 2. ledna 1860.

. '

319.
Vinařický Sušilovi.
Zve na valnou hromadu katolických jednot.

Veledůstojný Pane Professore!
Drahý Příteli! '
Na valném shromáždění jednot katolických jednati se bude mimo
jiné o zřízení jednoty k vydávání knčh bohovědných,1)okancionálu atd.
o věcech, které se bez Vaňnosti vyříditi nedají. Pročež snažně všickni
ctitelové Vaši žádají, abyste k sjezdu tomu do Prahy jistě zavítal,
možná-li již 22ho t. m., abychom se o věci žádoucí zrale umluvitiinohli.
Má skrovná domácnost stojí Vašnostem k službám. Uhostěte se
u mne. Račtež také povsbuditi pana spirituala Wurma; a snad si
také p. prof. Procházka říci dá, a jestli by snad pro slavnost Olomuc—
kon hned první den přijíti nemohl, přijeď alespoň 25ho. Oba tito páni
by se, též i p. farář Bílý u mne a u kolegy Štulce nbytovati museli.
P. Bílému zároveň píši.
V českém shromáždění bude presidovati p. biskup Budějovický.
Vašnosti jste za místopresidsnta v oddělení pro vědy in petto. Nože
tedy šťastnou cestu k nám.
') Zřízena jakožto 'Dědictví sv. Prokopa.

Poctěte domácnost Vašnostina
upřímného ctitele
K. Vinařického.
Na Vyšehradě (č. 14) dne 10. září 1860.

'

320.
Vinařický Sušilovi.
O Dědictví sv. Prokopa. Sušilův překlad N. Z. Časopis k. duch.

Velectěný Pane Professorel
Srdečně milovaný Přítelil
Milerad nahražnji tuto na poště ztracený 6. sešit našeho časo
pisu, ». přikládám pravě vyšlý osmý. Omylem ondy 7. po druhé po
slaný zpět se z Brna navrátil.
Opětuji' svóu žádost vroucí, aby jste [l] našemu Dědictví svěřil
vydání alespoň pro rok 1862 evangelium Sv. Matouše. *Že se poklad—
nice naše do konce března 1862 na 20.000, ne-li z úplna sebraných,
ale přece upsaných zmůže, není pochyby. Upsaných mame již nyní
(se 6000 složenými dohromady) 12.000 a nyní na počátku 1862 teprvó
ohlasí'me se veřejně. Nové vklady stále se zasýlají. Pročež prosím o
bezpečnou přípověď, že nám co možná nejdříve podáte žádoucí —
prozatím — první evangelium se svým komentarem.
Ubobý Frenzl jest ode dne ke dni churavbjší a není velike na
děje, že své dílo dokončí.
Výklad Allioli-ho potvrzený od stolice apoštolské snad může
sloužiti za prubířský kamen ; avšak Vaše známost nejlepších komen
tarů od církve taktéž schválených zaručuje nám, že nemáte se čeho
ostýchati, vydati práci svou mnohaletou. Slavně tak počneme. Prosím,
abyste mi bez prodlení toto ujištění dali, mínímt o tom ve zprávě
o dědictví našem se zmíniti, návěštím, že máme bezpečnou naději, že
roku 1862 nákladem dědictví vyjde: Evangelium sv. Matouše s úvo
dem a obšírným kommentarem od našeho atd. Volens nolene musíte!
proti takové „parole“ nesmíte ničehož namítatil Vedle toho chystali
bychom: „Jednací sloh ve správě duchovní“. čehož vůbec třeba, ano
conditio sine qua non, bez které by naš jazyk nemohl tak brzy uve—
den býti v jednání úřední. O to se musíme zaeaditi. Kardinal jest
velmi potěšen nad rychlým vznikem & vzrůstaním našeho dědictví.

Když jsem byl posléze u něho, nszyvul[l] poduiknutí mše — ein tief
gefuhltes anerkunutes Bodurfniů. Vydul v listech ordinariátníeh velmi
vřelé pozbuzení k obecnému přístupu. Naděje tedy kvete.
Ohledem nn českého Hanebergsl) musíme oko zamhouřiti. Na
kritiku jeětě naše mladistvá nedůtklivá literature nedospěla. Já se
obmeniti musím v časopise na. holá oznamování obsahu, směru atd.
Budiž Bohu žel, že mne málo podporují. Chtěl jsem složiti redakci,
ale opět jsem se přemluviti dal na rok — jenž tuším jest rozhodný.
Musíme podnikuouti boj proti nestydatostem „Hlasů že Sionu“ : jiným
útokům. Pomahejteí A odbil-atolů též jest málo! Bůhpomosil
Srdečné přání k novému roku! dejž Bůh st ulěěeněilímu.
Upřímuý ctitel Váš
.
_Ns Vyšehradě dne 20. dubna 1861.

K. Vinuřioký.

321.

Vinařický Sulilovi.
Dědictví SP.

.

Veledůstojný Pane Professore!
Velectěný .Přlteli!

Zavítejte, možná-li k nám! Stanovy spolku Sv. Prokopa jsou
potvrzeny, a valné shromáždění na 24. b. na. ustanoveno, jak “vrub-
něji zvěděti ráčíte : přiloženého „Pouvání“. Opovážil jsem se posud
u sebe mdržeti honorár (22 zl. r. č.) V. Důstojnosti su loňský pří—
spěvek ') a žádám, abyste ráčil určití, mám-li jej přímo zaslati, anebo
věnujete-li jej 1: dědictví Sv. Prokopskému aneb k jinému účeli[l].
Očekávaje laskavě projevení úmyslu Vainostina, trvám
Vall Veledůstojuosti upřímný ctitel
*

K. Vinařieký.

Ns Vyěehndě 19. července 1861.
322.
Suěil Viusřickému.
Theologie u Slovanů. Dědictví SP.
') biblistu.
') do Časop. k. duch. (přel. hymny & článek o ruském kstechísum)

Veledůstojný Pane !
Lito mi, že nemohu k 24. t. m. do Prahy, abych účastenství
bral ve schůzi, která se odbývati bude za příčinou pravidelného zří
zení spolku sv. Prokopského. Mohu ale Veledůstojuost Vaši nbezpečiti,
že radost moje nad konečným potvrzením a již již do života vstou
páním takového ústavu nemalá jest. Veškeren 80mi1ionový národ
slovanský nemá posud theologie! U Rusů tepruv v nejnovějších do
bách toho něco počalo, u jiných nalézají se populárně knihy pro nej
větší potřeby denní; vědy theologickě nikde není, a Poláci, ač v bás
nictví mohou se měřiti s velikými národy jinými, tuto za námi oetali.
Věru nejednou jsem se zalil hanbou, na etav ten náš pomýšleje.
Ovšem okoličnosti jsou příčinou toho nemalou, ale drahná část viny
(na kněžstvn) na nás leží, na nepokračování ustavičném ve vědách a
na uspokojování se s jakými takými vědomoatmi.
V Němcích vychází tolik komentárů učených o písmu sv. každo
ročně, že pro přehled a ocenění jich zvláštních letopisů každého roku
potřebí. A to jest jenom jedno pole; ale ovšem dí přísloví: Dělej
co dělej, Němce nepřepíšeš. Radost tu svou nevím osvědčiti jinak, leč
nejpruv vřelými díky Vám, Veledůstojný Pane, že jste _tak pečlivě
o to dbáti ráčil, aby věc ta konečně k místu přišla. Nápotom přiká
dám osmdesát zl. r. č., kteréž s oněmi 22 zl., o nichž jste psáti ráčil,
činí úplný základ pro mne k dědictví Svatoprokopskěmu. I prosím,
račte budoucímu pokladníkn -těch 100 zl. r. č. odevzdati a mne za
spoluzakladatele k jiným připočísti. O těch 22 zl. jsem věru nevěděl
a dávno pustil, napsav hned při zaslání článku dotčeného, aby dány
byly bezmála na karlínský kostel. Poněvadž se to ale posud nestalo a
nyní doba vymáhá něco jiného, musím příspěvek dálší na chrám onen
ku pozdější době odložiti, aby těmi 22 zl. doplněna byla potřebná
suma k dědictví. Nad to pak prosím, aby přebytné 2 zl., k nimž
2 zl. připojuji, za čas0pie kat. duch. p. 861 byly obráceny, ježto
poštou mne dochází. Líto mi, že jsem posud nedospěl k tomu, abych
nějaké pojednání pro časopis ten zaslal; nevím také, byl-li bych vhod

přišel, ježto praktických se vyhledává statí, já ale jen

o některé

apokryfn, u. p. čtvrté knize Eedráěově, o knize Adamově, o knize
Henochově atd. o tzv. evangeliu Nikodemovu (o němž velmi málo a
nedověcně napsal neb. p. H. v předmluvě, nejnovějšího vydání
Tischendorfova neznaje, což ovšem nám neslouží ke cti), já dím
o apokryfu jsem napsati mínil a pro nekdy či pro nejmění kdy ani
k tomu jsem nemohl doetihnouti. Potřeba toho i u nás, ješte mohl
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p. Feiíalík v el i k ě h o Šafaříka p r á v e m stíhati v tom, že připi
soval mylně Anně matce Samuelově, co se k Anně matce Mariině
vztahovalo. Z čehož nápotom soudí přátelé naši, nám velepřízniví sou
sedé. Jestli to na nejzelenějším dřevě, což tepruv na suchém. To mne
přivodí na myšlenku, že bude censorů potřebí, kromě církevních pro
neůhouuost dogmatickon, také vědeckých pro neůhonnost vědeckou
při vydávání kněh dědictvím Prokopovým, ovšem těch, ienžby na
svrchované výšině vědy theologické postaveni byli. Ještě račte dovoliti,

abych poznam'enati směl, _že by kázání,
h omi l i e a ka te
cheti ky měly vyloučeny býti z překladů kněh dědictvím Svato
prokop. se vydávati majících; knihy ty dotčené vezdy samy se vy
plácejí a odběratelů dojdou, při vydávání ale v ě d e c k ý e b kněh
' nemohou místa míti. Spíše by sem mohlo vydávání a,překlad i učený
výklad hymnů se potahovati, poněvadž nevslně milovníků nalezají.
Vůbec buďte Vydávány knihy nejvíce ty, které by jinak vydati se
nemohly pro nehojnost odběratelů. Dobře bylo by, aby hned při za
čátku někdo určen byl, kdo by církev. histor. Československého ná
rodu spisoval z pramenů, což by ovšem tepruv po několika létech do—
spěti mohlo. Při zavírání listu bezděčném — nebo se mně valem na
skýtá síla náhledů všelikých — želeti, že nemáme Strossmajerůl Avšak
z ruky pilně neděje kvitue a Bůh 'požehná, přičiníme-li se a půjde-li
nám skutečně o zvelebení Christa a církve jeho v národě našem.
Tudy zatím zavírám, ostatek toho na budoucnost nechávaje a trvám
Veledůstojuosti Vašnostiny
upřímný přítel a ctitel

.
Fr. Sušil.

V Brně 21 julia 861.

323.
Vinařický Sušilovi.
Dědictví SP. Sušilův Nový zákon.

Velectěný Pane Professor!
Drahý Příteli!
Výtisk 7. sešitu časopisu našeho poslal jsein Vašnosti jak oby
čejně poštou pod závitkou zároveň s výtisky ku p. prof. Šmídkovi a
p. Vurmovi 6. tohoto měsíce. Strhl se bezpochyby někde ůvázek a
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uvaunul. Za ztratu — reklamací mi oznamenou — posýlam zde jiný vý
tisk 7. sešitu s jakýmsi přivažkem [l]. Pravé chystame „pozvání do spolku
Sv. Prokopského“ a v brzku se bude tisknout a rozesýlat.
Smím-li se při této příležitosti tazat, kam dospěl Vašnostin ko
mentalLNov. zakona? A smím-li se těšiti, že jej přepustíte k vydání
našemu Dědictví? — Musil jsem převzíti farní úřadování při našem
kollegiatním kostele, a mam nyní ještě více zaměstnaní než kdy jindy.
Račtež potěšiti brzyčko listem Vašnostina
upřímného ctitele
K. Vinařického.

Na Vyšehradě dne 20. listop. 1861.

Neračte psáti adressu na „Redakci“ ale na mne přímo na Vyše
hrad u Prahy č. 14.
324.
Vinařický Sušilovi.
Posílá Čas. k. duch. a upomíná o výklad N. Z.

Veledůstoiuý Pane Professorel
Drahocenný

Přím—lil

Domýšleje se, žeby Vaší VD. v čas pršzdnin 5. sv. časopisu
byl nezastihnul, posýlam nyní zaroveň 5. i 6. svazek. I přiložil jsem
spolu rovněž 6. a 6. svazek určený p. prof. Šmídkovi co vydavateli
,Hlasu“, a prosím, aby Vaše VD. je p. prof. Šmídkovi laskavě doručiti
dala. Uchopuje" se této příležitosti opětuji svou vroucí žádost, abyste
alespoň výklad evangelia sv. Matouše našemu dědictví k vydání při
praviti ráčil, abychom tím počali jubilarní rok 1863. “Opčtuii tuto
prosbu pro čest sv. apoštolů Slovanských, a prosím o brzké rozhod
nutí, ano byloliby možna hned, abych s něčím radostným v příští
schůzce sv. prokopské dne 21. října vystoupiti mohl. Spolehaje na
pomoc Vašuostinu pojal jsem ideu k založení toho dědictví: i bylo by
důstojno, abychom vědeckým výkladem písem sv. začali a to dílem
učence z Moravy, odkudž k nam zavítal dar spasitelué víry. Již dale
neodkladej V. V. D., a potěš nas určitou přípovčdí, kterou důvěrně
očekává Vaší V. Důstojnosti
nezměnuý ctitel
K. Vinařický.
Na Vyšehradě dne 15. října 1862.

325.

Výbor Dědictví ". Prokopa Sliilovi.
Žádá _o výklad evang. sv. Matouše na r. 1863.

Veledůetoiuý Pane Professorel
Výbor spolku sv. Prokopa rád by započal roku příštího činnost
avon vydáváním katolického díla bohoslovného, které by důstojuo bylo
tisícileté památky sv. apoštolů slovenských a stoupence jejich —
patrona spolku našeho — sv. Prokopa. Tu váhu a cenu přičítáme
dílu, jež Vaše Veledůstojnost poloiila si za úkol životní — vědeckému
totiž výkladu písem svatých novozákonních. Dotazujeme se tedy
Vašuosti, zdali a pod kterými výmínkami byiste[!] ráčili zmíněné dílo
svěřiti spolku našemu, v jehožto čele prvních zakladatelů stojíte.
Zádáme zároveň, abyste nám určitě ohlásiti ráčili, byloli by
možná počátek díla toho — evangelium sv. Matouše — podali do
tisku neli dříve, aspoň z počátku měsíce března 1863.
Míníme totiž znamenati Vaše dílo prvním číslem naší snahy,
bohdá požehnané.
Přijměte, Veledůstojný Pane, vyzvání toto čestné za důkaz, jak
si vážíme plodu Vašeho ducha a Vaší píle. Nadějeme se, že potěšíte
nás žádoucí přlpovědí.
4

V Prase na den sv. Leopolda') 1862.
Od výboru dědictví sv. Prokopa.

"

Karel Vinařieký, starosta.
Dr. Karel Prueha.
František Srdínko, jednatel. Albert : Kuďerů.
Dr. EduardTerseh,pokladuík. Dr. Váoslav Houška.
Viuoenc Švehla.
Matyáš Heinrich.
Vojtěch Hrou.
Ferdinand Pokorný.
Dr. František Plauzar.
. Leander Grote.
Vinc. Bradáč.
Váeslav Štule.
Karel Navrátil.
' 326.

Sušil Vinařickému.
Slibuje začátek N. Z. do nového roku. Podmínky vydání. Srv. F. S.
275 a i.
1, 15. listopadu.

Důstojný Panel
Dlouho jsem se rozmýělel, co dělati; mám-li předce před ukon—
dením celě práce k vydání evangelií se roahodlati anebli nrputněji

nstrnouti na předsevaetí svém, tepruv tenkráte, až celý nový zákon
vyhotoven bude, k vydávání přistoupiti.
Dlouho jsem byl na vahách, až pak jsem předce zkusiti se roz
hodlal, adali bych v tom Vaší D. propůjčiti se neměl. Také odjinud
naléhá se na mne a praví se, že by slušná věc byla, kdyby na pa
mátku sv. apoštolů slovanských první oběíruý kommentář Nového
Zákona vyšel téhož léta, když oni do Moravy přibyli. Obdržel jsem
list Vašnostin právě v čas churavosti své, když jsem ve výkladě sv.
Pavla pokračovati popřestal a tím více proti své adráhavoati v rozji
mání se dáti mohl. Počal jsem tedy konečně prohlédati rukopisy svoje,
abych poznal, skutečně-li budu moci k žádosti Vášnostiuě přistoupiti.
A nyní zdá se mně již, že to věc možná bude, ačkoliv ita revise mně

zvláště ve p ře klad

u nemálo roapakn činí. Toli jsem napsal již,

an právě mne došel přípis ode slavného výboru dědictví svatého Pro
kopa, v němžto se vyzývám,_abycb určil lhůtu, kterou sv. Matouše do
světa poslati hodlám. I přistupují k žádosti slavného výboru a hleděti
budu, aby mnohem dříve se dostali archové evangelia sv. Matouše, ze
kterých by směr a způsob vykládání se mlstněji mohl poznati. Ne
hodlám pojmenovati výkladu svého vědeckým, nébrž o b š i r 11y m;
slovo vědecký
má do sebe cosi, podlé něhož by lidé domněli se,
že tam budou nalézati uskupení hebrejských, arabských, talmudských
citátů, čehož jsem právě vystříhal se, k theologické části více přihlé
daje. Dáli Bůh zdraví, chci přede svátky nového roku značnou částku
díla do Prahy k rukám ctěného V. p. starosty dědictví Prokopského
aaslati. O výminkáeh bylo by jednati. S honorárem se spokojují, kte
rýž ustanoven statuty dotčeného dědictvíl) Formát buď veliký oktáv
o dvou sloupcích, litery nové neb aspoň čisté, zřetelné a čtitelné,
papír krásný a běloskvoucí. Revise nejméně jednou a na žádost dva
kráte se mně posýlej, v textu a ve výkladě bez mého vědomí a svo
lení nie se neměh. To kladu zvláště ohledem některého slova, jehož
jsem užil i při výkladě i při samém překladě, mohlo by se zajisté
panu konektoru viděti, že jsem mohl při posavádném překladu ostati,
an já o tom jinak smýěllm n. p.: caro, Gápš aby se slovem tělo, což
jest otbpa corpus věady oddávalo. Formy při některých jménácb vlast—
.) Kromě honoráře dostával 20 výtisků dila svého zadarmo.

“o
nich se ode mne jinak užilo druhdy. než se jiným dosnd překladaěům
vidělo. Čeština postupem a prodlenlm času více a více zbývá 8 se
zhoštuie jeřovánl či jotace, & odlilásce mista přeje. Idea na př. píše
se nyní v akk. ideu, inst. ideou; Galilea týmže způsobem skloňovati
přijde; všady se dočítáme Emanuela, Šavla se veudy psalo, ale při
tom nedůsledně Saule, ač Šavel a Saul jedno jméno jest. Podrobuji se
censuře pražské, ač od svého p. nejd. 'excell. biskupa pro své práce
docela vil censury prost jsem. Chtěl jsem zadati o to prosbu na slav
nou aro. konsistoři pražskou, aby se mně tam té důvěry dostalo, co
na Moravě, ježto smýšlení moje osvědčeno vhásněch [l], v obceeh a ji—
nými běhy; zatím ale měj průchod ten zákon váš, aby odsud nevyšla
nějaká nedorozumění. Chtel jsem napřed za výminkn položiti, aby
kommeutar tiskl se v Brně, poněvadž bych za jedno se nemusel ceh
suře podrobiti a za druhé bych lépe o správnOst tisku a o odvarování
chyb a omylů se postarati mohl. Ale bezmála v Praze papír a tisk
lacinější jest a sazeči jsou mnohem zběhlejši nežli se to u nás nalézá.
To jsou náčrtky ke smlouvě mezi mnou a ctihod. slavným výborem
dědictví svatého Prokopa. Prosim, rač je Důstojnost Vaše slavnému
Výboru oznámili.
=
Já pak trvám ve vši úctě

Vaší Veledůstojnosti vrouoný ctitel

Fr. Sušil.
V Brně na den sv. Ondřejel) 1862.
327.
Sušil Vinařickému.
O svém výkladě N; Z.

Důstojný Panel
Prosil jsem snažně důstojnost Vaši, aby mně ráčila oznámiti.,
skutečně-li di-ěla prvá částka kommentáru o sv. Matouši; ale nadarmo
až posud očekávám těch několik řádků po pět neděl. Ježto pak nyul
právě opis druhé části dotčeného výkladu vyhbtoveu jest, činím dle
přípovědi své a posýlám částku tu druhou a opětuji prosbu, aby
Důstojnost Vaše censuru a co s vydáváním spojenojest opatřiti ráčila
Bude ještě nějaké předmluvy potřeba; ta ale nedá se psáti nyní, nébrž
') 30. listopadu.

CGI

povinno s ní poaečkati, až celé dílo vytištěno bude. Ve předmluvě tě
o záměru díla a o spůsobu jeho mistněji ae rozšířiti přijde.
Jak_na oce i Vaši Důstojnosti bude, hleděl jsem tak výklad
ustrojiti, aby theolng i netheolog jej čísti :: jemu každý vzdělanec
vyrozuměti mohl. Methody jsem užíval reproduktivné místo glossato
tické, an právě ona pro naše obecenstvo více se mi hoditi zdala,
jakož i ona jen mysl čítatelovu poutati může. Glossatorický spůsob
jest nlomkovitým, ona druha methoda více souvislosti do výkladu
svého uvadí.
'
Jak myslím, bude nyní část prvá. 1—12 a úvody při censuře;
mam naději silnou, že nic zavadniho p. oensor nenalezne se strany
theologické. Chvála věčná Bohu, povědomí moje theologické docela a
povědomím církve se sbiba a ja ve všem se tu církvi svaté milerád
a synovsky podrobují. Ale bezmála nebude se někomu líhiti to neb
ono slovo od obyčejného překladu odchodné. V tom jsem já nejšetrněji
sobě vedl, vředy slov užívaných a vůbec přijatých nechávaje, až na
některou výjimku. kterou jsem potřebnou býti uznával, ač má.-li po

krok nějaký se stati. Strojen překlad a výklad pro vzdělanec, aniž
hned potřebí, aby překlad veřejně v církvi čísti se mohl. na obe—
censtvo své právo, má však právo i spisovatel, a věda, kterou on na
atoupá, neméně svého práva se dovolává. Mohu sobě představiti, že
nehned se věci odchodně líbiti budou, ano nacpak snad se stane, čeho
se Jeroným o sobě dotýka. Ale račte sám souditi, můželi věc vezdy
ostavuti na tom místě, kdež přede třemi stoletími byla, a není-li po—
třebno, aby se daleji posunula, an kolo času mocně i v té straně ku
předu postoupilo.
Tu již mohu končiti; nemohu ale neskládati snažnou prosbu,
aby Vaše Důstojnoat račila péčí svou dílu se propůjčiti, aby

htdně a důstojně pamatky tisícleté se býti vyjevilo. Přijmu ja radu
milerad a ustoupím i od zamilovaně nějaké myělénký a od zalibného
slova. Při díle tom zajisté mohu se bezpečně Boba dokládati, že na
svou čest zhola jsem nepamatoval jedině k národu problědaje.
Ale uskrovniti musím řeči, an v pněetilost již zabíham aniž se
zastávati moha, že by mne někdo k tomu nutil, jak tam 1. Cor. 11.
se dalo. Prosím ještě račte mi co nejdříve zpravu datí, jak věc se m
při tom bych rad dověděl se, jak d. p. kan. Štnlc se má a co se s ním
děje, an jsme tu všichni v nevědomostech o osudech jeho.) Bude snad
1) Ve svých novinách >Pozor- bojoval Š. proti soustavě Schmerlingově,
souzen na 2 měsíce do žaláře a ku ztrátě 1000 zl. : kauce.

i od

6.12

možno přestávati na vydání a. Matouše; byloli by potřebí dalejiíbe
vydávaní sv. Mar. a s. Luk., račte mi prosím osnámiti. Snad by mohl
celý sv. Matouš první část prvého dílu činiti, ev. Marek a Lukáš pak
část jeho druhou; na to Jan a Skutkové by podobněčinili dvě čauky

dílu druhého. Ale to ae ukéže, až slavna redakce Svatoprokop“
o formatu roasoudí.
S tim se satin ochotnosti a trpělivosti V. D. peroučím, véda
. vlastního ikučeni, že starostovaní nemalé nepříjemnosti do sebe né.
[ prosím, což jich při tom díle bude, s láskou a snéšelivě je pod
atoupai. Jé pak ostévam ve vší úctě
Valí Důstojnosti oddaný přítel a ctitel

Fr. Sušil.
V Brně d 11. února 1868.

328.

Vinařický Suiilovi.
Sušilův rukopis evang. sv. Matouše. Osobní zprévy. Proces Štulcův.

Důstojný Panel Velectěný Přátelil
Vale mistrovské dílo přijato ve včerejší schůzce cem applaneu.
Odbor hospodářský hned se postará o sazbu a. tisk; probe tick-u se
Vašnoeti pošle. Všemu se vyhoví dle libosti Vaší. Mame včiekniz toho
radost, jé. nejvčaí. Byl bych zprávu o tom podal dříve, ale od 20110,
ledna měla se každý týden odbývati schůze: než povždy byla až na
včerejšek odložena. Oznamuji to v rychlosti, neb právě jsem Vaše
druhé poslani — dokončení Evang. Sv. Matouše : pošty přijal; jest
již 3/4na 5 hod. odpoledne; předce ale běžím ještě do města na hlavní
poštu, abych lístek tento odevadal.
Připravuji poslaní časopisu 8. sv. 1862 — 1. 1853, který bude
nejdéle ve čtvrtek hotov. Přišla do tiskárny pilná préoe od sněmu, a
tak né! časopis na několik dní odstrčen. To se bohužel častěji stalo.
“Taktéž pošlu úroveň knihy p. Šmídkovi, p. Dr. _Bilémn; s nějakou
novinkou, které též byla pořad odstrkovúna, mým spisem — Vlaet —
pro mládež. "Na konci příitího-týdne -dostane<te'> bohdá jisté balíček
: pošty; prosím, aby jste neréčili mi zažliti pro mou - nemdbu vlíá
— nedbalost ale pro roztrhání mého času. V kostele jsem každý den
2%; hod., doma farařuji, bylo jen 17 ohlmk — a každý téměř den

do tiskárny Šla hodiny cesty. To ovšem také mi lékařem nařízení
kommoce.
Za kollegu Štnlce nakročil. kapitola naše u císaře)) Addressa od
císaře signovenú byla dána hned z počátku ledna k dobrému zdání
k soudu apelačnímu. Posnd nic není rozhodnuto. College prebendu ne

ztratí. To ntíml—

Zn laskavé osvědčení Vaší přímě přijmete[í] ujištění, ie & Vám
erdečnou úctu chovám
Váš upřímný ctitel
.
Na Vyšehradě dne 14. února 1868.
v 5. hod. odpol.

K. Vinařieký.

Spěobšm ním do núdraší, eby ještě dnes listek můj odešel. Pro—
miňte běžnému psaní — pro kvap.
Zatím líbln Vuh i moje milá druhy v Brně. 00 nejdříve psát

budu vše-.

329.
Vinařieký Sušilov'L
Poeílt knihy u apt-lvu o Sušílově r_kp. N. Z.

Velednstojný Panel Ctěný Příteli!
Že jsme radostně uvítali Vašeho „sv. Matouše“, psal jsem Vaš
nosti již ondyno, : totéž čísti budete v 1. sešitu našeho časopisu v dotyčné
zprávě o dědictví Svetoprokopském. Donšším zároveň Sý svazek 1862.')
Ze pozdní to odeslání prosím učiňte mne výmluvna; chtěl jsem při
loňiti spolu spisek můj „Vlast“, jehožto dotištění od první polovice
lednu až do nynějška se opozdilo. Přijměte jej na památku. Jsou v něm
reminiscence : mladších let. Oamělil jsem se poelati v iednom obale
ještě dvě nbílky, 1. p. Dr. Bílému, & 2. panu prof. Šmídkovi při
psané. Rsěte, ,prosím, jednu i druhou jmenovaným pánům odevzdati.
Druhé poslání Vušnostina evangelia sv. Matouše odevzdána při první
schůzce odboru vědeckého, kteri. se co nejdříve odbývati bude.
Tisk poěne buy, : oddle se kořrektura Veinosti. Odbor vědecký
věc tu dle stanov obstarůví.
1) Marně.

') Cuop. k. duch.

au
Bůh Vás posiluj'a prodluž věk Váš ku prospěchu sv. církve a
drahé vlaslil
'
To vroucí přání chová v srdci svém
Váš upřímný ctitel

Karel Vinařický.
Na Vyšehradě (č. 14.) dne 24. února 1863.

330.
Vinařický Sušilovi.
Tisk výkladu Sušilova. Štulc.

Velectěný Pane Professor!
Drahý Příteli!
Z tiskárny mne později a to teprvé 6ho dubna na večer poslali
výlisky čas0pisu (av. II.), a bylo pak mnoho neodbytných výprav, že
jsem se až do dneška také já opozdil s odesláním připojených 2 vý
tisků, z nichž jeden prosím, laskavě p. profesorovi Šmídkovi odevzdati
račtež. Vašuostiu kommentár vytiskne se docela po libosti Vaší a za—
aýlati se budou pořádně Vám korrektury. Věc tu obstarává odbor
hospodářský, jehož předsedou jest p. kanovník Hron. Jestli by budoucuě
jste sobě něco přál, co se týče dědictví sv. Prokopského, prosil bych,
abyste to — vedle soukromého spisu — zvlášť s addressou k ředitel
ství toho spolku učiniti ráčil, protože bych se nerad zbavil draho—
cenných mi dopisů Vašich, jichž musím popustiti „spolku, když tam
něco o dědictví stojí.
Na druhý týden svolám schůzku na pátek, 17. dubna; a tlačiti
budu na loudavý odbor, aby se tisk bez. prodlení počal, a horlivě pak
prováděl, abychom jak možná celého sv. Matouše brzy měli v' rukou.
Dálší pokračování půjde bohdá bystřeji. Počátky byly zlé; máme
teprvé něco málo přes 300 účastníků, a však doufám, že počet se
zmůže, jak mile se Vaším dílem prokážeme. Svět chce vidět, jestli
přece něco splodíme.
Ubohý kollega Št. těší se u hrobu sv. Lidmilyl) Včera jsem ho
navštívil; jest dosti dobré a jasně mysli, a nadělal již tam mnoho
1) na Hradčanech ve vězení. Naproti jiným vězňům povoleno mu zabývati
písemnictvím.

so
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pěkných .a; tklivýeh veršů. Návštěv bude mívsti dosti. -— Všech ve.

leb'ných Naši-ců v Brně uctivě pozdravuji . Vás bratrsky líbi
Vašnostin upňnmý ctitel
\

'

K. Vin'nřichý'.

Na“ Vyšehradě 11. dubna. 1863.

331.
Sušil Vinnřiokómu.
Výklad N. Z. Slavnost cyrillomethodčjsk'd.

Na spěch.

Důstojný Pane Starostoí

'

Posýldm předmluvu dříve nežli jsem dříve psal, aby vysázena
.. otištěna býti mohl.. Ns onunčení omylů prosím počksti maličko, ai
celé dílo dokončeno bude v tiskárně. Prosím věnování to svatému

Cyrillggjlethoěi!

tuk prostě přijíti.

O slavnosti naší ráčíte dověděti se z novin.
: Vídně, že by jí za milion nedal.
Se vší úctou

Pravil

psn___Bílkn

Vašnostin přítel a ctitel

Frant. Sutil.
V Brně d 27. aug. 1863.

332.
Vinařický Sušilovi.
Tisk díla Sušilova. Návštěva Moravy. Revise školních čítanek. Bible
bratrská. Pražské synoda.

Veledůstojuý Pane Professore!
Drahý Přítelil
Následkem Vašeho předešlého listu ponuknul jsem Bellmanov
ských, aby Vám poslali korrekturu, dostanete bez prodlení 19—21.
arch. Domýšleli se, že ste v lázních.
Vašnostinu předmluvu odevzdán! na patřičné misto. Potěšil jsem
se na Moravě přede všemi s Vámi a. se soudruhý

Vašimi.

Na Vele-
31
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hradě sešel jsem se s p. Wurmem. Na zpáteční cestě navštivil[l] jsem
p. Klácela v Starém Brně a vyžádal jsem si něco pro náš časopia.
Jsem nyní velmi zaměstnán revisí školních čítanek. Kommisse
dvoje již odbytu, ta také zdržela expedici tohoto svazku časopisu.
Prosím račtei druhý exemplář doručiíi p. prof. Šmídkovi.
Nemohli by ste napsati něco pro náš časopis o tom, adaliž a pokud
Čeští bratři evangelia důkladně přehládali a zdaliž se drželi vulg-aty
aneb originálu? A kde pochybili? Věc by byla zajímavá a poučná.
Prosil bych o to.
Dnes nám nastává početí synody diecesní. Za půl hodiny se
odeberu do lho shromáždění dnes o 4. hod. odp.
.
Ziv Vás Bůh na mnohá léta církvi a vlasti!
Tot přání z té duše!
Váš upřímný ctitel
_

K. Vineřický.

Na Vyšehradě dne 31. srpna 1863.
333.
Vinařický Sušilovi.
Tisk díla Sušilova. Pozvání na svěcení kostela karlínského-.

Velectěný, drahý Přítelil
Račte byti ubezpečen, že vše se nařídí dle přání Vešnostins.
Včera jsem viděl sazbu Vaší předmluvy a na obálku přijde mimo
návěští od ředitelstva spolku Sv._Prokopského také oznámení Vašich
nám vzácných spisů. A což pak nebyloli by moiná, abyste v sobotu
na večer zavítal ke mně do Prahy na posvěcení chrámu Sv. Cyrilla
& Methoděje v Karlíně? Dr. Bílý přiiede jine. A chtěl-li by se při
drušiti k Vám p. prof. Procházka? Přijmete u mne noclehem a co
dům, dá zavděk.
A: pak si povíme ledacos in camera sincerae fraternitaíis,
z té duše Váš ctitel
N. Vyšehradě (č. 14) dne 13. října 1863.:
, 334.
Vinařicky Sušilovi.
Dr. Jan Bílý v Praze.

K. Vinařický.
'
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Veledůstojný pane proíessore!
Ctěný Přítelil

'Korrektura předmluvy k evangeliu Sv. Matouše došla Vašnoeti
beapochyby. Zaslaný lístek Váš s ohlášením Vašich spisů odevzdal
jsem již minulý týden do tiskárny Bellmanovslxé. Určené Vašnosti
výtisky dostanete, jak mile budou sešity. Zde přikládám dva výtisky
VI. svezku našeho časopisu, : nichž jeden patří Vám, a druhý p.
prof. Šmídkovi, jemuž jej prosím doručiti račtež.
Od 16. do 22. října pobyl u mne Dr. Bílý; 23110nastoupil cestu
domů. Byl on jediný representant z Moravy při svěcení kostele. Kar
linského. Petělil se u nás.
P. prof. Šmídkovi přeji brzkého a dokonalého pozdravení.
Z toho srdce Vašnostin ctitel
-

K. Vinařický.

25. října 1863.

'

335.
Vinařický Sušilovi.
I. svazek díla Sušilova vydán.

Veledůstojný, Ctěný p. Profesore
a Přítelií
Především přeji štěstí ku zdárnému vydání jubilarního díla
Vašeho! Posilni Bůh ]: dalšímu pokračování!
'
Nepochybuji, že již výtisky máte v rukou (totiž 20). Dva. co
zakladateli následovati budou s diplomem zakladatelským.
Zde posýlam časopisu sv. VII.;ipro p. prof. Šmídka přiložil jsem
rovněž výtisk; račtež mu jej, pod jednou střechou s ním přebývaje,
laskavě doručiti, a příležitostně vyříditi známým pp. vlastencům ::
našincům srdečné pozdravení.
Vašnostin ctitel
_'
K. Vinařieký. '
le Vyšehradě dne 26. listop. 1863.
336.
Vinařický Sušilovi.
Otisk listu LVa : Rožmitálu (z Časop. kat. duch.) Povoléní do vy
učovací rady a sboru čítankového.

31.

MH

Velectěny Příteli !

Posýlám tuto 2. svazek časopisu; druhý a třetí Výtlik; prosím,
račteš laskavě odevzdati p. profesorovi Šmídkovi a Dru Bílému, meškay
jíoímu právě v Brně. Přikládám zároveň G otisků listu Lva z Rožmi
tála ]: libovolnému rozdání; (na p. prof. Procházku a v. p. Wurm
neračtež zapomenoutilg
Přípis od výboru Sv. Prokopského tyto dni obdržíte. Zahrnuje
žádost o pokračování u výkladu sv. písem Nov. Zák.
Povolání mě do vyučovací rady (odbor pro národní školy) při
mělo mne nířící se administrace naší kollegiátní fary; jinak byl bych
musel složiti redakci časopisu, a tu dobu není, kdo by ji převzíti

mth anebo chtěl.
Od loňského roku byl jsem učiněn členem kommisekrevidování
čítanek pro národní školy. Přál bych sobě vroucně a žádám snažně,
abyste ku prospěchu dobré věci promluvili s p. prof. Procházkou
aŠmídkem a s p. Wurmem, <aby> mi nějakéhopokynutí dali, a ještě lépe
— aby poznačili, které články v I. a II. čítance by se vypustiti s.
jakými lepšími nahraditi daly, a co by ste sobě tam více o Moravě
přáli. Sdělte mi pak své mínění.
S Bohem moji drazí! Posiluj Vás Bůh v ptácích Vašich! a za
chovejte bratrskou vaku Vašemu
upřímnému ctiteli
K. Vinařickému.

Ře Vyšehradě dne 9. března 1864.
N. Dnes jsem měl mši svatou u velkého oltáře, který ozdoben
jest sochami sv. slovanských apoštolů Sv. Cyrilla aMethoděje. V příští
rok budeme slaviti den a památku jejich s Moravou drahou.
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Vinařicky za Dědictví sv. Prokopa Sušilovi.
Další výklady N. Z.
Adressa na 4. str. íol.: Od Výboru Dědictví sv. Prokopa v Praze obdrží (lilo/[)
\'eledůstojný Pán Pan P r n n ! ii c k S u i i ], professor bohosloví, konsist. radda, starosta
Dědictví sv. C_vrilln a Mcthoděje, atd. v Brně (Briinn) (u Minoritů) -— Razítko na
lókr. známce: Neue Alice Prag 'A. Jiné razítko Prag 1„, dále llriinn 2/4“

Veledůstojný Pane Professore!
Usnežením ve schůzi dne 29. ledna 1864. Výbor spolku Suto
prokopokáho uložil nížepsaným, aby jménem jeho Vaši Veledůstojnost
nejpoěestněji požódsli, abyste pod stejnými dříve mluvenými pod
mínkami další výklady sv.písemnovozkkonnlchk vydání <mu> nerovní
\mčili. Čimice to tímto listem přejeme Vaší Veledůstojnosti ns Pánu
Bohu pevného zdraví a posily, abyste svými výtečnými hfivnsmi
.v království jeho dále s bohatým požehnáním těžiti neustávali.
Chtějíce svolali v měsíci dubnu Výbor k poradě, prosíme o milé
svolení a možná.-li o zaslání rukopisu.

Karel Vinažický, starosta.
Frantiiek Srdínko, jednatel.
V Praze dne 31. března 1864.

388.
Sušil Vinařiek ému.
Otisk listů Lva z Rožmitálu z Čas. kat. duch. Odmítl opět volný
výtisk Časopisu toho. Čítanky pro obecné školy a Slováci. Theologickó
články ve Slovníku naučném. Další výklad N. Z.

Důstojný Pane! Drahý Příteli!
Dle žádosti Volnostiny stalo se opatření výtisků 222 svazku. časo

pisu katol. duchovenstva jakož i listu Lva z Raimitiln; poslední tento
list dle mínění p. Procházky prospěšněji mezi mládež studující Zrozdán
byl, ježto kněží beztoho jej v časopise dotčeném mají. Co se mne
týkž, jemuž vezdy račíte posýlati svazky časopisu svého, prosil jsem
v loni, že si raděj z kněbkupectví jej ohstarám, ježto jiná. pilná. za
městnaní a nenečasta _churavost mně proň statě psáti a tak se za při—
sýlání ho odměniti nedovolují. Leč ráěite vezdy předce pomýšleti na
mne, zaěež tu díky zatím skládám.
(jitanky pro školy národní jsme prošli, ovšem jenom povrchně;
věc ta byla by lepšího vyšetřování hodna. Ale tu by lepší radu dáti
mohli v. p. děkani a „hráči, kteří se ve správě duchovní nalezají &
prakticky o potřebách škol národních se přesvědčili.Dr. Bllý, Dr. Škorpík
a jiní v Čechách i na Moravě. Slováci sobě nskOpali zvláštních studní,
přítoků našich se zdráhajíce; bez mála samou tokajětinu sc píti nadějí.
Zdravi pili! Jenom aby národnost nepropili, tak se osamocnjíce. Jest
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to věru pro Slovanu k utečení; Poláci neznají se !: Slovanetvu, Slováci
k Cechům. A to nyní, když takoví návalově se dějí a tamta i tatohle
strana, ona Němcům, tato Maďarům pole nstoupati *_musí. Bopomoni
toho velikého neštěstí! Ale však předce v Citánkách na Slováky ohled
se musí potud bráti, aby se v nich četly stati o věcech památných na
Uhersku, pokavad se Slováků týkají. Na Velehrad zdá se měl by nyní
větší zřetel bráti ae než se toho dříve potřeba 'ukanovala. O nejedné
věci v různých časopisech, ve Škole bývalé atd. až i v novinách řeč
se vede a snad nejedna dobrá rada odtud by se čerpati dala.
Co říkáte artikulům Joel, Jonáš atd. ve slovniku naučném? Bez
mála nikdo si toho nevšímá a pod tím hledí jakýsi, kněz prý, nevěru
bezstoudně do národu našeho pod záštitou jmen na titule postavených
vylěvati.
An to píši, dochází mne vyzváni slavného Spolku svatoprokop
ského o zaslání dalejších rukopisů. Sv. Marek a sv. Lukáš spolu
budou asi toli obnášeti co sv. Matouš, spíše méně než více. Hetovo
jest obojí to evangelium již před lety; jednak čekám ještě na třetí
díl evangelia sv. Lukáše od Schegga, jenž na nedlouhý čas vyjití má,
jak na dotaz můj ze Mnichova psáno bylo. Než také ostatní část pro
hlídnuta & opaána bude, znamenitý čas projde. A kdožby také byl se
nadál, že Dědictví Svatoprokopaké dospěje hned letos ještě k dalšímu
vydávání ano — což mně nemilo — rok na titule na 1864 změněn
byl.1) Musim tedy o shovění prositi. To předběžně; oatatek v přípisu
“k al. ředitelství Svprokopskému. Zatím sebe a apoludruhy známé lásce
Vašnostině poroučeje oatávám upřímý
V. V. přítel a ctitel

Fr. Sušil.
V Brně d 2. ap. 1864.

339.

Vinařický Sušilovi.
Rok neudán. Dle žádosti o rukopis psán na asi r. 1364.

Veledůstojuý Pane! Velectěný Ptíteli!
Čtvrtého října jel jsem Brnem do Vídně; za příčinou krátkého
zastavení vlaku nemohl jsem Vašuosti navštiviti, a tím méně se
') Evang. sv. Matouše, které vydáno na památku r. 1863.
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zdržeti, ježto mi chvátati bylo ke konferenci do vyučovací rady, která
již ve středu (52) nastávala. lyslil jsem na zpáteční cestě potěšiti
age—?Vámi: ale má nabývání se ve Vídni prodloužilo se až do večera
28! října, a 2922 jede zpět Brnem nemohl jsem takměř se zastaviti,
abych před nedělí večer domů dorazil, kdežto na mne v ten den (30ý)

dvojí funkce chrámová čekala.

Důvěrně

Vám sdělit. mohu, že se jednalo o právecha povin

nostech obci ohledem na školy jimi zřízené a vydržovaně. Jednali
jsme dle „hesla: Sunm cniquel Charakter konfessionální národních škol
zachráněn, i taktéž vpliv církve při místním představenstvu školním
i při okresním školním dozorstvu. Nemálo věcí bylo dosti uzlovitých
a situace nezřídka byla těsná. Mně tam říkali,') že jsem tuhý „provin
cialista“ (ovšem více žertem a po sezení): já pak poukázal na 5 12.
našeho statutu, iehožto směr se k tomu nese, aby členové rady v_y
učovací hleděli ku potřebám nemí a přáním národností, kterých znají.
Předloha námi vypracovaná zkouiena bude jeětě v státním mínisteriu
a podána pak Jeho c. k. Veličenstva a !: dallímu nanešení do (úžké)
říšské rady.

_

Od Vašnosti očekávám ochotné zaslání Vašeho výkladu Ev. sv.
Marka, dle učiněného slibu.
Posýlám tuto 2 výtisky VII. sv. časop. katol. duchovenstva,
z nichžto jeden prosím p. prof. Šmídkovi odevzdati račtež, jemuž a
taktéž p. prof. Procházkovi úctu vzkazují.
Račtež v bratrské lásce zachovati svého ctitele
K. Vinařického.

Na Vyšehradě na den Sv. Martin))

.

340.

Vinařický Sušilovi.
Blahopřání. Bible českobratrská.

Reverendissime !

Záaluue koruna ! Viickui zdejší ctitelé Vaši potěšeni jsme byli
jmenováním Vás od Jeho Veličenstva za kanovníka čestného. Z toho srdce
Vám přeji toto zasloužené vyznamenání. Nuže tedy „Na mnoja[l] ljetal“
') ps. říkala.
2) 11. listopadu.
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Rovněž byli jsme potěšeni přípisem Vaším, kterým jete připo
věděl zaslati ku konci ledna př. r. dalši výklad sv. evangelií. Bůh—
posilui Vaši snahu a píli velikou! Při práci te bezpochyby jste spo
zoroval nejedno misto v překladu Bratří českých matné, a za ten.
příčinou jste se od toho uchýlil. Což by nebylo na čase, abyste taková.
mista vadná. vytknul a kriticky matnost jejich dokázal ?: Bylo by za
jisté na čase, abychom ten nymbus přesnosti překladu bratrského
zmírnili a. na skvrny jeho poukázali. Dle mého zdění byl by to
vhodný předmět. k pojednání ' pro náš časopis. Nechtěli byste svým
časem na to pomysliti?
Přikládám 2 výtisky časopisu (Smý svazek) jeden Vašuoeti,
druhý p. prof. Smídkovi určený. Ježto spolu pod jednou střechou
přebývate, obtěžují Vás prosbou, abyste výtisk druhý jemu “domění,
Poroučeje Vše ochraně Boží, trvám v neproměnné bnatrské lasce
Váš upřímný ctitel

K. Vinařický.

Na Vyšehradě dne 31. prosince 1864.

PS. Jsem trápen katarrhem, zdá se ale, že brzy uleví.

341.
Sušil Vinařickému.
Českobratrská Bible.

Důstojný Panel Drahý Příteli!
Díky vzdávám za blahopřání a k novému létu podtbně Vašuostř
na Pánu Bohu všeho dobrého přeji.
Statě tě,. o kteréž již několikrát jste se zmíniti ráčil, jé. postihnouti
nemohu; nemohu nevděčeu býti té píle, se kterou Bratří se ku pře
kladu bibly české připravili a se kterou věc provedli. Po třech stech
létech snadno něco lépe věděti můžeme, než jim věděti bylo. Bylo by
nespravedlivo, žádosti našeho věku přenašeti do předešlosti; učinili,
seč tehda byli, a. věru mohli bychom sobě gratulovati, kdyby mezi
námi ta šlechetně pile se nalézala, jakou při Bratřích nalézáme. Ne
račtež tedy ode mne takového pojednévění očekávati. Ovšem já v ne
jedné čěsti opraviti musím překlad jejieb, ale všelijak ctihodnými se
mi býti jevi ta namáhání jejich a vynasnažovaní. Bratří na jiném poli
':
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munejí .býti pčekeněvěni, .ač ovšem i mne nejednou mrzi, že se cena
jejich .nadeazuje. Leč to se slávě i u jiných, když u př. 0 Cel. se mluví,

jakoby všecky věei my byly a také njn člověčí a „Epei za cosi,
následováni hodneho se vydává. Hucweniundamus .petimusqnemiciseimf
Hime letos dřlvěji poloroěnou zkoušku & wapové
nebudou
moci peěti leč později; .tlm se drží o některou neděli opisování 1), čeho,
jsem jí předvídati a tudy peázi nemohl.

Prosim neničte mi na rok 1865 Čuop'ieu poštou mými, jak
jean již před rokem proud; jinou cotton ý obalením jej sobě.
Donum, že list tento Yainoat při dobrém již zdrav-l naleene
Tomu se těěe oetěvěm Důstojnoeti Vall
upřlmý přítel a ctitel

Fr. Sušil.
V Brně d. 3; ledna 1865.

342.
Sušil Vinařickému.
Kritické poznámky o pracích biblických.

Důstojný Pane! Velecočný Přítelil

Onehdy p. professor Prochazka vzal ssebou do Prahy prvou
částku evangelia Lukášova; teď posýlúm druhou polovinu spolu s pil
pisem slavnému Výboru. Opětuji »proebu, kterou tam činím, aby před
prázdninami sv. Marek a sv. Lukáš se dotiekli, oož itěm pp. alumnům
vítáno s prospěěno bude, kteří se do Svatoprokopekěho dědictví za
psati dali. Až po dotištěnl p(šln předmluvu, neopomenu přidali prosbu,
aby na obálce veškeřl spisové mnou posud vydaní ohlášení byli, i ti,
jichž při sv. Matouši pominnto, na p. národní pisně. Vyhověl jsem
žádosti Vaěnostině při některém mlatě nedopádnost a nepřlmčmost
překladů od Bratrů zavedeného nkúaav, zvláště když Bezděka jej za
_ stívati se zda, jenž neměl zdání o pokroclcb zašlých za doby poslední
v oboru filologie české. Leč děje ee zřídka a minodnodem, ježto tam
v komentáru místa pro to není. Kritická poznamenanl jsem sobe po
znamenal před léty, když jsem 0 části evangelií pracoval, o překladě
Krbcově; leč zbyteěno bylo by nyní 0 tom'jednati. Pan Desolda v ne
1) Sušilova výkladu X. Z.
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jednom místě opravil překlad, v některém místě ale k starým vadám
'ee vrátil; ale ani o tom není na čase pojednávati nyní, an raději
musíme povděčni býti,/že vůbec k opravě některé prohlědaL
Jeětě děkuji, že mi neráěíte posýlati darem Časopisu k. ducho
venstva a že iste mne tím ráčil zbaviti studu, který mne vez y oply
nul, když jsem sebe co dlužníka považovati musel, nemoha dostáti a'
vyhověti žádostem Vašnoetiným.','
Jeětě nějakě poznamenání. Jak málo Němci si nás všímají, patrno
i z úvodu či z introdukce, již “vydal pražský professor p. Guntner
o novém “koně. Při ev. Marku jedná o zlomku pražském a benátském,
ale o tom, že Wocel v Benátkách byl a že rukopis prozkoumal a o něm
v časopisu muzejním pojednal, docela neví. A předce p. Wocel na
universitě těž učí, na níž učí p. Gtintner'! a předce v Praze vyšel
Musejník! A předce Němci vševědci jsou! Chtěl jsem o tom článek
napsati a v novinách o tom jednati, nebo se mi to zdá tím památnějěí
věcí býti, poněvadž se p. thntner k českým knihám a slovanské
theologii, ač k této dost nemotorně táhne. Mimovolně jsem zaběhl na
pole kritické. I třeba upustiti od toho a skončiti list. V posledním
dílu o sv. Lukáši p. Schegg asi dvakráte uvádí dvě místa z fran
c o 11z e kého vykladače, jež jsem i já z něho byl dřivěji vypsal, než
jsem je u Schegga postřehl. Schegg nejmenuje ho a já jenom o tom
se zmiňují, aby mne někdo : plagiátu nevinil.
Leč o tom bezmála ve předmluvě k svatému Marku a Lukáši.
Nyní již zavírám a ostávám ve šví úctě Vaěnostin
_
““

[přítel a ctitel

Fr. Sušil.

V Brně 23._d,ubna 1865.:

Všem vp. cíěným pp. všeho dobrého.

343.
Vinařický za Dělictví ev. P. Sušilovi.
Honorář za II. díl N. Z. Blahopřání k čestnému doktorátu.

Vysoce Důstojný Pane Kanovníkuš
Dle nanešení Výboru Sv.-Prokopského ze dne 31. července t. r.
odesíláme Vaší Veledůstojnosti v příloze 350 51. r. č. t. i. Tři sta
padesát zl. r. m. co honorár za výklady evangelií sv. Marka a Lukáše
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přejíce zároveň štěstí k zaslouženému vyznamenání
děňské i zdraví dokonalého na mnohá létal

od university Ví

Vaší Veledůstojnosti
upřímí ctitelové

Karel Vinařický, t. č. starosta.
Frt. Srdínko, jednatel.
V Praze, 5. srpna 1865.

344.
Sušil .Vinařickěmu.
Konekt-ura díla s. ])va články 2 N. z. v Časpp. l:. duch.

Důstojný Pane! Drahý Příteli!
Přicházím : prosboub aby se jí Vale Důstojnost propůjčila, snažně
žádaje. Nevím jaká změna se v p. Bellmannově tiskárně přihodila.
Dřívěji pravidelně mně posylali vysázené archy, až na tři poslední,
kteréž po drahnýeh nedělech na jeden den spolu mne došly jedním
rázem. To se vysvětliti dá ještě; ale proč nyní dostav předmluvu
několika řádků dlouhou p. tiskař mně jí ku přehledu neposýlá, ne
mohu uhodnouti. Obrátil jsem se v té straně s prosbou na Slavný
Výbor; činím to ještě jednou a obraouji se na Velectěného Důstojného
Starostu s uctivou prosbou, aby si neráěil atížiti věc tu opatřiti. Chtěl
jsem odieti 15. t. m., prodlím do 20. srpna v Brně, abych ještě do
čekati mohl vysázené tě předmluvy ku sv. Lukáši; hromada chyb:
v předmluvě k sv. Matouši zanechaných mně opatrnost tu poroučíý
Vím ze vlastní zkušenosti ovšem, jak nemilých věcí aakoušejí p. sta
rostové při Dědictvích, ale nevěda sobě pomoci, musím ač jen přibez
děčen s prosbou tou Důstojného p. Starostu Svatoprokopskěho obtěžo
vati, čehož doufám mně zazlíti neráčíte. Pojednáuím o království Božím
a o ďábelnících N. Z. právě v Časopisu vyšlém předstihl mne známý
p. doktor pseudonyml) Jest to doplněk výkladu mého. Vzato doslovně
: komentáru p. Bispingova. Věc o'království B. se vystavuje, jakoby
sv. Křestitel byl pojem ten páně spisovatelův celou čarou obsahoval
veškeren, čemuž dle pravidel hermeneutiky odporovatisluší. O ďábel
nících jsem přidal docelek při 5. Marku; o říši Boží se nejednou ještě
1) Prof. Dr. Jan Turner.
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udě příležitost, ač jestli nestaší .to, co se ve sv. Matouši naleža. Byl
bych bezmála, s písmem sv, to jest s výkladem jeho právě hotov jsa,
o věcech těch a jiných v Časopise Vašnostině pojednal, jak se to
v excursech ku komentárům děje; leč ježto na štěstí mame pana
doktora, jenž štastně sobě velepsavost sousedů našich osvojil, mohu

dobře věc a salditost tu jemu zanechati.
Ještě želšm a přeji všeho zdaru k slavnosti, o kteréž jste p.
reduktoru našemu psáti ráčil. Bůh vyslyš spojené ty modlitby a za
cbovej nam lid a kněžstvo ve víře svaté církve a vnábožné horlivosti.
A_s tím ostšvam prosbu svou opětující Vaší Důstojnosti

upřímý ctitel a přítel

\.

Fr. Sušil.

V Brně d 12. srpna 1865.

345.

,

Vinařidký Sušilovi.
Odpověd stran konoktur & oněch článků
redakci chce složiti.

v Čas.

k. duch., jehož

Veled-ůstojný Pane Kanovaíku. '
Jestli se stalo nějaké prodlení s posledními korrekturami Vašno
stina výkladu sv. Lukáše, račtež připočísti odjezdu _p. Dra Borovébo,
jemuž korre'ktnra poslední svěřena jest. K restauraci svého zdraví:
odjel na prázdniny, a však opatřil, aby se Vašnosti dostala korrektura
očekávaná ještě v čas. Já jsem přijav Vaše psaní l3h0t. m. hned
běžel k Bellmanovi, a tam mi praveno, že týž den korrektura !: Vám
odešla. Potkala se tedy s Vaším listem od 12110t. m. na poště.
Budiž Bohu žel, že máme v tiskárnách ještě nedokonalých:

konektorů, zvláště při našich různicích v pravopisu.
Co mi píšete o „ďábelnících“ a království Božím a o p. doktora,.
„jenž sobě velepsavost našich sousedů osvojil', prominete mi, že ne—
mohu všecko rozeznati, co by bylo původního. Moje skrovné důchody
nedovolují m1, abych si tak obšírných spisů theol. zaopatřil. Vašnostiv
jsem častěji žádal, aby ste časopis náš poctil svým pérem, ale býljsem
oslýlen. A upřímně řečeno, nesl jsem—to s bolestí. Jsem jen rád, když.
mne jiní neopouštčjí. A však počítaje právě 40 let svého kněžství
mohu jíti na odpočinutí alespoň literární : a byl bych již před 3 lety

na
redakci časopisu složil, kdyby nekladaeetstvo mne nebylo m.
Ubezpeěuji Vás, že těžko jest vyhověti' viem.
P'od'e'jte V. Veledůsťoíuo'st mi alespoň

nyni: důkazu

své přísně

skutkem, že mi něco do časopisu niku.
Osťaů'tějm uzavřef-tímto
rokem složití redakci. Jectli le kdo &ampisu' pak“ um
nevím,- ;
nechť! já jsem si vědom, že jsem učinil seč jsem byl, a- blhen, kdo
více činí, než může a umí. .
'
Přeje Valnouti po tak velikém namáhání žádouelbo' zotavení

-o prázdninách jsem vždy Vall Důstojnosti
starý ctitel

K. Vinařiokýf
Na Vyšehradě dne 17. srpna 1865.

346.
suši! Vinařickému. '
Konektura. Lidové pisně. Redakce Čusop. k. 'duch.
\401etí kněžství.
'

Blahopřiní ku

Důstojný Panel Drahý Přiteli!
Doblhě lhůta, jižto jsem ustanovil ěekati na předmluvu k sv.
*Lukaši. Posavade nedošla a bezmála se věc ta k říjnu odkládá. Děkuji
uctivě ze starostlivě péče, kterouž jste ráčil vésti, aby předce mue
doěla předmluva ta přede dvacátým srpnem; zašla v tom lež, jinak si
'to neumim vyložiti. Kdyby byl řekl'ten pán, že pošle, mohla nepamět
.iej zastihnouti; ale praviti, že právě poslal, ano toho není, to nešlo
z pouhé nedbanlivosti & z ledabylého nedopatřenl. Ač pak včru nevim,
co k takovému počínání sobě příčinu zavdati mohlo. Před koncem
září či raději před začátkem října sotva budu moci projití předmluvu
tu; jestliby dotištčnl do té doby čekati 'nemohlo, tedy bych prosil, aby
někdo místo moje tou měrou zastati se'račil podvoliti, aby vyvarováni
byli omylové; což na čtenáře to podivně nemile 'působí, když hned
v samé předmluvě vady v tisku býti shledává. a proto některým věcem
darmo vyrozuměti se namáhá, jak se bohužel při sv. Matouši stalo
přese všechnu opravu moji. Vždyť jest to čest samého tiskaře a do
zorce tiskárny, když omylů v knize není. Maně mne pudl tužba
k opětnému procestování krajů na Moravě, kdebycb nějakých národ
;nlch pisni došel. Nejednou jsem se již sklamal a chodě dlouho na
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dlouho se uamáhavs práznem jsem se vrátil. Ale zpomínka na dojití
oně písně aneb toho a onoho sličného nápěvu mne tak obluzuje a

,okouzluje, že dokona těch darmo vedených úsilí zapomínám. Jsou
,to věru zvukově z uejvniternějšího vnitra útroby lidské a mohu říci,
že žádný národ nemá takových melodií, co těch národů pod sluníčkem
. putuje. Nejsem již mlád, nohy již neslouží jak jindy, také se věc ta
nevyplatí, ježto sotva něco se nachází; předce ale nemohu odolati, bych
-se nevydal na cestu a v ty kraje se nepodíval, kde by snad se _něco
tajila. Učinil bych to tím raději, aby co ještě zbývá ze starých dob
v národě, se budoucnosti zachovalo, kdyby jenom přemnohým pánům
z duchovenstva věc ta posavad nejenom nemila nýbrž i protivns ne—
byl:; že mne nejenom nepodporují, nýbrž i závady kladou.
Ale proč já ty věci tu připomínám, ješte jsem jen říci chtěl, co—
mi vadí, že nehned Vašnostem posloužiti mohu k časopisu? Já raději
jsem hodlal prositi, abyste ráčil upustiti od úmink'u vzdáti se redakce
Čalopisn. Jak'věci stojí, dokavad universita i theologická fakulta praž
ská nebude míti mezi sebou, kdožby břímě to na svá ramena přijal,.
nelze Vašnostem odstoupiti. Račte se jenom prosím i dále tomu pro
půjčiti, budou vezdy v národě, jenž pérem bohatěji vládnou a jimž
věci samoplynně jdou do péra. Jsou muži, jenž řeknou: Hlavička prav
a péro piš, a myšlenky se proudí jako sníh na sv. Bernardč ve Švy'
cařích; těm ovšem snadno velepsavosti sousedů našich následovati.
Ostatně k Slavnosti, jenž V. Důstojnosti s v. pp. spolužáky naatává,
z té duše poznovu všeho štěstí přeji. Bůh Vás veškery, přede všemi
pak Vaši D. zachovati račiž v stálém zdraví po mnohá léta. Společná
modlitba vymůže, aby, ano teď doba bezmála lepší nastává pro rozví
jení národního ducha, z pravé cesty se nevydával a za podkrají
církve nevyhýbal. Nejvroucněii ale za celé národní kněžstvo se po
modliti račte, aby národnost s dětinnou láskou k církvi římské spojo—
valo & duchem světců a světic Božích oddychalo. Mezi ty i my zde
na Moravě patříme i bratři na Slovensku, celá dioecésa druhdy sv.
Vojtěchova.
Již pak musím skončiti, Bůh rač ' Vašnost a veškery ty
v. pány, jenž zvláště na poli křesťanské literatury Vlastenské pracují,
bohatě milostí svou obmýšleti. Já pak trvám se vší úctou Vaší Důstojnosti.,
upřímý ctitel a přítel

Fr. Sušil.
V Brně 20. srpna 1865.
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Suěil Vinařickému.
Posílá rkp. Ev. sv. Jana. Námitky proti slovu pleť..

. Důstojný Pane Starosta!
Podlé žádosti, kterou jste ráčil projeviti v listu daném lp. pro
fessorn Procházkovi M., posýlám oba svazky evangelia Svatojanovu.
Veleslavnému Dědictví Sv. Prokopa k vydání. Mohu říci, že jsem ne
opomenul bedlivě ku práci přihlédnouti a si při ní rozvážlivě počínati.
Jednak slova od p. Dr. Borového v recensi v Časopisu pronesená mne
na rozpaky přiváděla. Pronáší se velectěný censor a recensent, že'by
slovo plet všady místo latinského caro a řeckého oapš užívané dogma
tiekou správnost výkladu v nebezpečí uvésti mohlo. Toho ač rozumím-li
čemn zhola ohávati se nemožno; sic jinak by podobně při slově tělo
ve větě Slovo tělem
se stalo (či učiněno bylo) nebezpečenství při—
pněíěno býti muselo, jakož svým časem Apollinaris použiti a zneužití
se neliknoval. Slovo pleť kolikráte ve smyslu dotčeném ve výkladech
synoptiků přichází, že již nyní konsekvence vymáhá, aby se od uží
vání toho neodstoupalo. Není překlad ten k tomu určen, abyibned
byl do knih církevních uveden, nýbrž jest pokus, aby co nejvěrněji
a nejdopadněji slova svsto evangelická se v našem jazyku ozývala.
Kdyby šťastnou nahodou zlomek ') neb. p. Hankou nalezený nebyl
nám ukázal že v řeči naší slovo plec má se užívati tam, kde Řek má
slovo oápš, nebyl bych se směl nikdá té věci opovážiti. Nyní ale po
važuji tu šťastnou náhodu za zvláštní dobrodiní Boží a zdá se mně
že bychom proti Prosřetelnosti se prohřeiili, kdybychom majíce tak
sličné slovo pleť, jehož na šedesáte millionů Slovanův užívá, sami
o zlé své ujmě jím pohrdati měli. Leč o tom v Předmluvě k evangeliu
sv. Jana obšírně se rozprostraním a. proti všelikým nářkům ohradím..
B.ač Slavné Dědictví prozatím jménem Svým i mojím u v. dr. Boro
vého se laskavě přimluviti, aby přízeň svou i tomu slovu naklonil aneb.
aspoň věc o své váše nechati ráčil. Také prosím, aby mně archové kn
korrektnře zasýláni bývali, jak se to dříve stávalo.
Na ten čas nezbývá leč abych ještě projevil úctu kterou se nesu.
k Důstojnosti Vaší v ni stále trvaje
Frant. Sušil.
V Brně & 21 listopad 1866.
') Evung. sv. Jana, z 10. stol."Práv! český přídavek ukázal se později padělkem
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Sušil Vinařickélnu.
liv. sv. Jana; námitky jazykové. Cesty za písni.

Důstojný Panel Velectěný Příteli!
Překvapila mne došlá' korrektura sv. Jani. Nikde o tom nestálo
nipuáno a' tudy mne neočekávanou věcí bylo. Musím ovšem- tomu
pbvděěen býti a již ihnedi radost svou a vděčnost Vaší Důstojnosti
především vysloviti.
Celé písmo sutě jest mi vsůcno, sVato, líbezno a přechutno; ale
nade vše“jsou mi lahodni a slulci tokově a' strumenové, jenž v anu'
co v ráji tekou' a'-pole a' zahradu ducha lidského blaze ovlažnjí. Ne
jednou jsem při práci té nebeskou radosti se rozslzel a zdá se mi, že
veškeren ten mír nad tím evangeliem velebný se do duše mé spouští.
Vadilo, jak se z listu Vsěnostina p. professoru Procliázkovi & mého
dovídám, vadilo dim nejedno slovo, nejedna fráze; nejvíce slovo pleť,
vpletiti se, pletba a cokoli ze slova toho se rozplozuje. Jest to holý a
& pouhý nezvyk, že slova ta pod smysl nejdou a sluch urážejí. Neu
jednou jsem se nad nezvykem tím sám zastavoval a se tázal, zdaby
nebylo lépe ostati při slovu obvyklém a nevnáěeti mezi národ věci
nových, jichž on bez urážky sotva snese. S druhé strany ale se mně
naskýtalo, že pokrok nějaký i v jazyku se státi musí, ač má.-Iitheologie
vědecká u nás se ubydleti, a že v tom nejlépe bude, když vzkřísíme
a“z rumů vyneseme ty pliky zlata, jichž předkové naši zanedbali,
zvyku a nezvyku se mi tato zdálo ěkodlivo býti, ano zdálo se mně,
že my povinni jsme zahalené poklady opět v obor zvyku a užívání
uváděli, nechcemeli se nějakého duchovního lakomstvi dopustiti. Nu.
mítal se mi žaltář, jak se v breviáři snašem nalézá, & o němž nejednou
didé pobožní želeli, že sv._Jeronym při něm neprovedl té opravy,'aby
slova a věty jeho splavněji se mysli nail naskýtala a srozumitelněji
se v ní obrážela. O těch millionech Slovanů, jenž slova mnohého ve
mluvě o posvátných věcech užívají, kteréž jim v obyčejném životě
fběžno & potočilo není, neméně se mně důrazně namanovalo. 'Což divu,
-že jsem oprávněna ano přinucena se býti cítil, nejednoho slova užíti
a zvláště slova pleť ve smyslu slova caro cápš v běh uvésti? Leč
:nejsem já ten, abych hádky počínal neb jim příležitosť dával. Národ
náš dosti jest mal a ztenčen; což síly to potřeba drobiti? Proto rád
.ustoupám v té příčině a prosím ve verši 14. I. kapitoly u sv. Jana
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položitia Slovo tělem

sestalo místo pletí

se stalo. Slovostalo

se bezmála nebade vaditi. Říkáme ovšem při modlitbě Slovo tělem

učiněn

o jest;

ale to jest holý latiniamus, latiník nemohl jinak

přeležiti, ale nedostatek z Říma v kraje naěeho jazyka uváděti, nebylo
by ani moudře ani s proepěehem. Předkové naši v tom nešli dobrou
cestou; lépe Němec: Und das Wort int_Fleisch geworden. Rozvážime-li

slovo Fleisch,

musí nám ěeredně zníti ta posvátná věta, u nás by

slovo plet nikdá tak nepříjemně pobočné myšlenky nevzbuzovalo.

Leč buď slovo tělem

se stalo, jakoby stálo corpus factum est,

Gapa ěyémo, Leib geworden.
Leě již věc tu opouštím raději a musím jenom prositi, aby mě

konektor udal, kam korrekturu zasýlati. Já jsem napsal jak jindy se

to stávalodo tiskárny
město;

páně Bellmannovy

na Staré

ale mne rozchází, nepustil-li pan Bellmann celý závod tiskař

ský a nepřestala-li docela ta firma. V tom ač budeli potřeba nějaká
prosím račte opatření učiniti. Ferie nastaly; to drahá záležitost jest,
která mi na srdci leží. V loni zde byli Prusi a zuřila cholera; nemohl
jsem se nikam pustiti. Letos míním ještě po Moravě západní se podí
vati a o tom jak asi po převratech těch veškerých na národ nái
seělých píseň národní ae povahuje a nemáli některá ves, ve které jsem
nebyl, nějaký poklad, jejž bych vyzdvihnouti mohl. Vydám se na
cestu bohdá 23. t. m. bodlaje se opět asi po 14 dnech vrátiti. Načež
tu pobudu nějaký den, opět jinam se podívati hodlám. za touž příčinou.
I prosím snažně, zaříditi věc tak. abych nemusel ani cesty ani korrektury
zanechati. Konečně musím jeětě vyjeviti srdeěnou radost, že Vaše
Důst. vynikla :; nemoci, kterou neblahá půtka zavinila. Nemaly smutek
musí pojímati vlastence vidoucího, jak si mladoěeská bujná nevěrná
cháska počíná a že téměř ani jeden laik v celém národě nemá vědomí
katolického; myalím spisovatele a vzdělanec. Bůh to napraví lít—1:1;
s p. Desoldou avolati: Všecko vydávati za hračku kromě pachtění se
a kutání v hrudě a kamení jak p. Krejěí') činí, to přece jenom holý
aěirý nesmysl jeataměliby se ti noví barbaři věru trochu styděti. Leč
již musím koněiti, abych déle Vaěí Důstojnost neaaměstnával. Prosby
své opětujíc ostávám se vší úctou Vaší Důstojnosti
upřímý ctitel a přítel

Dr. Frantilek Sušil.
V Brně d. 15. srp. 1867.
') geolog.

'
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Sušil Vinařickěmn.
Odklad konvektory.

Veledůstajný Panel Přemilý příteli!
Píši na spěch obstonpen přátely, kteří ode mne žádají, abych
tam i sem jel a je navštívil, již mezi nimi se nalázaje. I nemohu jin
odolati a prosím, aby o týden 'se prodloužila lhůta v korrigování textu
o svatém Janu. Myslím že p. Bellmann beztoho má dosti jiných praní
a snadno může mé prosbě se propůjčiti. Prosím račte mne“ v tom
omluvena míti,že již skončiti musim ostávaje ve vší úctě Veledůstojnosti Veil
upřímý přítel a ctitel

Fr. Sušil.
V Brtnici u Jihlavy d 29. aug. 1867.
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František Srdínko za Dědictví sv. Prokopa Sněilovi.
Tisková

úprava Sušilova výkladu N. Z.

Adressa na 4%: Veledůstojný Pán Pau F ra n t ii e k 8 usi !. professor theolo
gie, člen výboru Dědictví sv. Cyrilla !1 Methods, atd. v B rn & (Brůnn.) (Z kn. sro.
emináre v Praze. Fr. Srdínko, vioedirektor.) -— Razítko na lbkr. známce: Prag 10,3.
-— Brůnn

11/3.

.

Listy Srdínkovy a Borového podle obsahu svého připojeny tu mimo časově pořadí.

Vysoce Důstojný Panel
Včera usnesl se odbor hospodárský Dědictví sv. Prokopa na
tom, svěřiti tisk Vašnostina rukopisu tiskárně, která neisličnější vzorek
podala, totiž zdejší tiskárně Karla Bellmanna. Mně pak uloženo ze
milou povinnost, předložiti Vaši Důstojnosti dotčený vzorec ku_ schvá
lení. Činím to uctivě s tím podotknutím, že co ve výkladu nyní vy
tištěno písmem proloženým, bude se tiskno'uti písmem ležatým (cursi
vou) a s hora místo toho tučného písma bude mnohem pěknější
egyptienka. Dále bylo ujednáno nevydávsti „sv. Matouše“ po sešitech,
bylot by to takového díla nedůstojno! alebrž celou knihu podati -údům.
Tiskárna se zavazuje vysázeti a — nebude-li korrekturami zdržována
— i vytisknouti každých 14 dní 3 archy.

Douiáme tedy, ie. jedno i druhé usneiení ráčíte schváliti a má;
'o tom brzy zpraviti, načež prosíme, aby s tiokem počátek učiuh

býti mth
Voledůstojného “Pána

uctivě oddaný ctitel

František Srdínko,
jednatel Děd. sv. Prok.
V Praze, dne 10. břeana 1863.
V arcib. semináři č. 190/1.

851.

Srdínko Sušilovi.
iPosílá 20 spisovawlských výtisků. díla Sušilova. 
Adressn : Vys. DEstojuý Pán,
\: B r n & (u HinoritůJ

pan

1-"r ap t i s e k

8 u i l !,

profes. \ theolggie
'

Veledůstojný Pane !

Dědictví sv. Prokopa podává. uctivě prvotiny své a sice nejprv:
jakož slušno, Vašnosti, dvacet vymínčnych výtisků. Dva jiné, jež za
kladatelové k požaddváuí mají, budou odeslány s ostatními knihami
pro údy Brněnské, jakmile diplomy podepsány budou.
Račte přijmouti osvědčení nejhlubší úcty od Vašuosti
věrně oddaného ctitele

Fr. Srdínka.
“V Praze d. 17. listopadu 1863.

352.

Srdínko Sušilovi.
Druhý a třetí svazek-díla Sušilova. Stránkování jeho.

Veledůstojný Pane!
V poslední schůzi výboru Dědictví sv. Prokopa bylo vyjednána,
aby Evangelium sv. Marka bylo o sobě vydáno co podíl údů za r. 1864
a Evangelium sv. Lukáše co podíl letošní. 'Příčiua jest choulostivá;
však napovím ji. Za 8/4 roku nedostali jsme od p. kan. Štulce ani
32'
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stránky rukopisu k reviai jemu svěřeného „Catechismus Cone. Trid. ad
par,ochos“, jenž do tisku měl dán býti. Od údů docházely nás listy
málo lichotivé. ano i důtky a hrozby. V této nesnází uzavřeno od
děliti Evangelium sv. Marka od sv. Lukáše, aby se za minulý rok
náhrada stala. Prosím snažně, aby Důstojuost Vaše ]: tomu svoliti rá
čila; povstalat by nesnáz větší a vydání obou knih by se opozdilo;
musilt by výbor svolán býti, aby usnešení své změnil. K urychlení
tisku a upokojení nedočkavých údů račte tedy, Veledůstojný Pane!
ke každému dílu napsati krátkou předmluvu a — libo-li -- některé
ohlášení na prázdnou poslední stránku sv. Marka. —- Naproti VašnOstině
žádosti, aby ve stránkování bylo pokračováno, bylo ve schůzi namí
táno, že by to šlo později do tisíc a že takového díla bude důstojněii
citova'vati: Viz Díl I. str. 20, II. str. atd.
V tiskárně vysázen bez mála již druhý arch sv. Lukáše a tím
během půjde to dále, vyjednalt jsem s tiskařem, aby dílo celé do
prázdnin na světlo vydáno bylo; spěchají ze strachu, že ráčíte pak
do lázní odejet. Neschází než milostivě vyslyšení svrchu položené
prosby o předmluvy dvě, oč ještě jednou prositi se osměluje Vaší
Důstojnosti
věrně oddaný sluha a ctitel

Fr. Srdínko,
vicerektor areib. seminářm
V Praze 27. května 1865.
358.

Srdínko Sušilovi.
Předmluva k 11. a III. svazku díla Sušilova.

Veledůstojný Panel
Sazba výkladu sv. Lukáše chýlí se ku konci, však titul k vý
kladu sv. Marks není posud vysazen; čekámet, zalíbí-li se Vaší Dů
stojnosti napsati předmluvu, která by se týkati mohla obou synoptiků
společně aneb každého zvlášt. Společná připojila by se k titulu sv.
Marka, kterýžto výklad si zajisté každý oud svázati dá s výkladem
sv. Lukáše v jednu knihu, pročež by se tam dobře hodila. .Oba syn
optiky v jednom sešitu vydati nechtěl Výbor, protože by všem letos
přistupujíclm zdarma a jako nádavkem dáti musel výklad sv. Marka
a naproti tomu by se starším oudům zdáti mohlo, že za rok 1864

..was:

ničeho neobdrželi. Vyděním obou výkladů ve dvou sešitech bude
možno dáti každému, co mu naloží, totiž za rok 1864 sv. Marka aina
letošní rok sv. Lukáše. Tolikkomluvě Výboru. Osmělujisi podotknouti;
že „jednatel vykonava usnešeni Výboru“. Ciním to proto, abychu Vaší
Důstojnosti neuběhl v podezření, jakobych snad v něčem vyhověti se
zdráhal. Nemamt ani s korektmu co činiti, toliko dohlížlm', aby tisk
rychle pokračoval: A poněvadž ěas jest pomýšleti na to, aby knihař
hotovil sešity nejprve sv. Marka, umínil jsem předložiti Vaší Důstoj
nosti uctivou prosbu o odpověď, račíte-li přidati předmluvu jednu neb
dvě)) anebo mají-lititulky na jediném listu vytištěny a pak ]: archům
přilepeny býti? Neračte' se hněvati, že prosbou touto opět obtěžují
nerad bych něčeho aanedbal, pokud čas jest, dáti n. př. Naučněmu
Slovníku zaslouženou důtkuů)
K ohlašeuým spisům přidáme. ještě „Evangeline sv. Matouše“ na
obálce sv. Marka, a „Ev. sv. Marka“ na obálce sv. Lukile.
O brzkou odpověď prosí Vall Důstojnosti

věrně oddaný ctitel

Fr. Srdínko.
V Praze 30. června 1865.

354.

Dr. Klement Borový (1838—1897) Suiilovi.
Konektura díla Sušilova.

Vysoce Důstojný Pane!

Ješto usum
o Vašnostině .z Brna odjezdu ničeho nevěděla,
domnívali se a já s nimi, že snad onen éý arch výkladu nehodou se
zhatil ; a když již déle č t rn ao to dní na korrekturu čekali, dal jsem
roakas, aby se 4ý arc h, jejž jsem sám ještě jednou pročetl, vytisk
nul. Teprv o týden později přišla konektura Valnostmi vyhotovem i
tu jsem ovšem shledal, že asi dvě neb tři důležitější chyby mimo ně
kolik méně závažných v archu onom zůstaly. Avšak vzhledem na
výlohy nemohl jsem arch ten děti podruhé tisknouti; pročež “dóm
') Napsiny a otíltěny dvě.
') pro rationalístíeký .er některých biblíekýoh članků. sun v předmluvě&sv.
Marku jen povlechně se jich dotýkl, odkazuje na Štulehv spis o Beanuvi,

Vili Veledůstajnoet v té věci na dohrotivé poshovění, an myslím, že
spokojen býti rem, když se tyto ve 4. archu obsažené chyby pak
na konci celóho díle peopreví. Při archu 5. a 6. ač tiskárn; i tuto
pilspíšiti chtěla,. nedal jsem -tishnonti, dokud Vaěnostina korrektnra

nit nepřiile:
Zideje od, Boh. pro Vše, Veledůetojný Pane, dlouhého života :
nebeské padly |: nové nestivq'ící práci školníhoroku jsem Vaší Důstojnosti
v nejhlubší úctě oddaný

Klement Borový,
jednatel Dědictví sv. Prokopa.

' v Prue 21. na 1867.
355.
Borový Sušilovi.
Tisk d. S.

Vysoce Důstojný Pane!
Pokládám za. povinnost svou oznámiti Valnostem, že se dotištění
poeledního archu i obálky ien : té příčiny poněkud zdrželo, ježto
vyhor ustanovil, aby připojen byl alfahetiehý seznam pp. údů Dědictví.
Donfím, že na zečůtku nejblíže příštího týdnu vše Vainoetem zasláno bude.
V nejhlubší úctě Vaší Důstojnoeti

oddaný
Klement Borový-"..

V Praze 5. prosince 1867.

356.
Borový" Sušilovi.

Konkurs o pohanu:
N. Z.
Velb- kanovníka na Vyšehradě.

v Olomouci. Zásilka dila Sušilova-.

Vysoce důstojný, veleuč'enýl Pane!
Obe vzácné přípisy Vaší Veledůatojnoati' ze dne 2. ledna t. !.
jsem přijal & neopomenn při nejbližší schůzi sl. Výboru sděliti, co
proň určeno.
Že plk opět se těmito řádky. Vašnoetem těžeb stáním, děje se
toliko v zájmech jednoho ; kollegů-v mojich. D:; Velhartický, euppl'.

407.

pol. nového Zákona na Pražské fakulte, odbýval asi 13. a 14. čer
vence 1867 zde v Praze konkurs na uprhdněnou stolici biblického
studia novozákonného v Olomouci. Od těch dob nebyl p. Dr. V. ste,
nějaké zprávy o zdaru neb výsledku konkursu se dopitrati. Pročež
skrze mne vznáší k Vašim Důstojnostem tn nejuctivějšl prosbu, abyste
mu sděliti ráčil, zdali jeho elaborat — jak se právem domníváme ——
od c. k. ministeria Vaěnostem k posouzení byl zaslán a zdali jste se
neračil dále něčeho o postupu dotčené náležitosti dozvěděti ?
Jinak dr. Velh. m'ne též žádal, abych cum omni qua par est
discretione se otázal, zdali jste aspoň v celku s elahorútem jeho spo
kojen býti ráčil? Uznávám ovšem za povinnost svou, ponechati to
rozhodnutí Vašnostině [l], zdali na tuto otázku odpověď dobrotivou udělit.i
aneb dle okolností mlčenlm raději pominouti ji račlte.
Co se druhého exemplaru Evangelia s. Jana, jenž Vašnostem
l_lležl jakožto \zakladateli, týka, již bray se vše v pořádek uvede;
nedopatřením Expedice byl jediný exempliř zaslán.
. Na Vyšehradě zvolen za kanovníka jakýsi p. faniř Kavka
&. Kralohradeckó diecése); Izmařena tim nás všech naděje, že ctěný

děkan Ehrenberger ze Solnice na Vyšehrad dosedne. Volba se'stala
včera dne 20ho ledna.
Ku' konci prosím, abyste mi zanlíti neráčil, že ve svrchu dotknu“
náležitosti obtěžují; nebylo uhnuti. V ochranu Boží Vašnost, sebe pak
další milostivě přízni Vaší Důstojnosti pornčena se činí
hluboce oddaný
Klement Borový.

V Prase 21. ledna 1868.

357.
Václav Hanka (1791—1861) Sniilovi.
Doporučenka prof. Lavrovského.
Na 4.. strance 160: .Do Bma Jeho Důstojnosti Panu Professoru Sulilovi

Důstojný Přitelil

pl. tit.

“

Petr Alcxievič Lavrovský, Professor slovanské literatury na
vysokých školich charkovských, nese Vám moje srdečné posdravení.
Odporoučeti Vám ho netřeba, shledate zajisté v _něm muže učeného
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i upřímného Slovenian; to pro Vás dosti, ostatní Vam pan Lavrovský
sám poví. Zachovejte v laskavě paměti svého upřímného
Všceslava Hank-'.
V maji 1860.

358.
Karel Molitor Sušilovi.
Dík za jmenování do výboru Dědictví 0. M.
Velmi mnoho chyb.

Vysoce Uěený, Velebný Pane Profesor a Starosto!
Velebný p. kaplan Pustoměřský 'a člen výboru dědictví ls. Cyrilla

. MethndaPeregrin Obdržálek když sme dne 26. června [>on
11přítomnosti pana Hraběte Emanuele Pětting kanovníka Holomnckěho
a deset jiných duchovních vel. pánů zde přítomných, povstal a uctivě
o utišení požadav, nasledujícy[l] slova s radostí pronesl.
Slavný Výbor Dědictví ss. Cyrilla a Methodia ve valném shro
mažděni dne 19. června 1860 jednosvorným hlasem zvolil Velebný[l]
P. faráře Velehradskěho Karla Molitor :. uznaní jeho horlivosti, setr
valosti a obětivosti u záležitosti oslavy ss. Patronu C. a M. pa člena
Výboru tehož Dědictví v Brně.
_
Nížepsany farář uslyšev tuto neočekávanou a nenulouženou
četnou [!] návěští povstal a srdečně le poděkovav sklenicy [í] s vínem vnav
volal slava Velebnémn Výboru Dědictví ss. Cyr. a Math.
Na to povstali všichni P. duchovní a P. Hrabětem a srdečně
volali slava! slava! P. T. Starostovi a celému Vel. Výboru.
Račte velcbný a veledůstojný P. Starosta přijmouti' od mě moje
srdečné poděkování nejen sam, nýbrž i všichni P. T. oudové Výboru
jmenovaného za tuto mě [1] naklonněně učiněnou 'radost a čest.
Z radosti tím více nyní slabými silami chci v setrvanlivosti a
oběúvosti v záležitosti oslavy SS. Cyrilla a Methuda dalej neunavonč
pokračovati.
“
Do obětivosti Vaší a všech ctných údů Výboru chram Velehrad

sky odporouěiv se s největší uetou se značím Vaší Velebnosti a celalo
Výboru Velebného
nejvděěnější služebník
Karel Molitor,
fara! Velohradaký.
V Velehradě dne 28. Června 860.

359.

Julius Feifalik (1833—1862), dvorní knihovník ve Vídni, Sulilovi.
Posílá své spisy, žádá. za půjčení rukopisu
děkuje za Hymny církevní.

o lidových divadlech a

Otiltěno zcela věrně.

Hochgeehrter herr professor,

Ich wage es Ihnen beiliegend einige kleine literarische versuche
au senden, welche fůr Sie vielleicht von einigem intereese sind: no I
bis IV meiner „Studien zur geschichte der althóhmiechen. literatur“
und einen nachtrag zu einer _abhsndlung welche ich schon fruhethnea
vorzulegen so frei war. ich mul! Sie dabei bitten meinen versuchen
jene milde nachsicht au gewiihren, welche Ihnen eigen ist nnd welche
aus dem verstňndnisse des geleisteten hervor gebt. Ihren kleren ge'ist

wird vielleicht der ant'ůlligenmstand, daB ich'ans wiBenschaft
lichen grunden die echtheit des einen oder des andern alíbóhmisehen'
denkrnals bekampfe, nicht ganz gegen mich und meine versuche ein—
nehmen wie daB leider oft genug bei anderen der fell ist..
_
Ich benutne zugleich die gelegenheit nm an Sie, hocbgeehrter
herr professor, eine anfrage zu richten, die mich in hóchetem grade
interessiert. in der vorrede zu Ihrer schónen volksliedersamlung, welche
ich mir dieser tago weitlaníiger anauzeigen erlanbe, spmchen Sie davon,
daB Sie auch eine samlung von volksschsuapielen ans Mahren vor

hereitet button. ohne von lhrem vorhaben kentnisnu haben hatte ich
eine álhnliche'samlung veransthltet, und ich war sogar eben im begriďe
meine eamlung samí;einer daranf beztlglichen abhandlung der k. acndemie
der w. zn liberreichen, als ich Ihre anleige las, worauf ich uieine
arbeit vorlituíig znrtlck aeg um Ihren tílteren rechten nicht. eintrsg au
thun. zim lhnen zu erlrlaren wie ich auf den gegenstand kam, will ich
nur bemerken daB ich mich langere zeit mit dem slthóhmiechen theater
beechaftigte und dsB eine der náchsten nnmmern meiner 1,Stnclien“
eine abhsndlung enthalben wird: „Zur geschichte des altbóhmischen
schanspiels.“ gewisser maBen als ergunzung sollte die abhandlnng aber
„Slavieche volksschauspiele in Mnbren“ dienen: in der einleitnng sprach
ich von dem zusammenhange dieser nenern 'ečhalspiele mit den alter-n,
von ihrem znsammenhange mít den kirshlichen gebruuchen denen sie
ihre entetehnng danken, und von den analogen erscheinnngen anderer
'lilnder nad velker. ich teilte dann etwa 7 spielc, weihnschts- dreikunigs

4“
nad Dorotheenspiele mit und bespnoh anhangsweise andere branche
die damit zusammeu hangen, wie die sog. aterndreherlieder (chodění
:: hvězdou) und eine reihe weihnachtalieder. Sie sehen daraus dal!
m'eine arbeit eine coneequem meiner studien ist und daB es nit vou
hiichster wichtigheit aein mun Ihre sammlung als ergauanng der meinen, ,
welche teils durch eigene, teils durch einiger freunde aufzeíebnung
entatanden ist, beuutzen su kónnen.
Ich erlaube mir deehalb an Sie, hochwtlrdigster herr professor,
die ergebenste anfrage, ob' Ihre auf- jeuen gegenetand' bezugliehe schrift,
vol nicht in an langer zeit erscheineu durfte, weil ich in jeneur f'alie
nit meiner sammlmrg das erscheiuen'der Ihren“ abnrten wurde, ina
entgegengeeetateu falle aber wage ich an Sie die bitte ob Sie mir ge—
statten wurden zur conipletieruug der resultate Ihre handschriůliehe
aammlung auibenutzen. ich wiirde natiirlich dann keines Ihrer schau-v
spiele abdrucken laBen, sondern dort wo ich im texte der abhaudfung
eines derselben erwtlhne, auf Ihre bevorstehende publication verweisen.
ich hoťe dalš Sie meine bitte nicht fur zu unbillich erklnren werden:
meiner regsten dankbarkeit kann ich Sie zum voraua versichern, so
wie davon daB mich zu dem achritte chen nur wahrer eifer ftir cr
Hentu'is unseres volhlebens und- einer intereaaanteu partie unserer
literaturgeachichte filhft.
Geatehen muB ich, dali ich einen augenblick duran dachte, Ihnen
den vorschlag zu machen, dan wir nasere samlungeu, um unsere
intereasen beiderueitig zu wahren, gemeinsam, wenn Sie es aber
wtlnaehten-mit getrenteneinleitungeu heraue geben, ich glanbe davon
ústa-hen zu sollen, weil ich furchte, daB Sie víelleicht, oder jemanď
anderer, darin das bestreben erhlicken kónten. meineu ruhnllosen naman.
nebeu Ihren beruhmten zu drangen, oder daB Sie nicht ungereohtes
'“iedenken trageu můsten, Sie der Sie in der slavisoheu welt verehrt.
sind, nehen mir dem verfebmten gerade in einer slavisehen angelegen
heit' zu erscheinen.

Fur die gutige znsendung Ihrer wundervoll Ubersetzten "Kirchen
byl,-nen sage ich Ihnen sputen aber darum nicht minder herzliobeu
dank: um Ihnen zu zeigen wie sehr mich Ihr werk intereasiert, branche
ich wo! nur zu sagen, daB eine nummer gleiehfalls meiner „Studien“
Foitrage zur geachichte des bóhmiachen-kirehengesauges enthalten soll.

Indem- ich nochmala wage Ihnen, hochgeehrter herr professor
mein vorliegen ana herz zu Iegen, habe ich Sie nur noch zu hitten,
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daBrSie von-der ausgeaeichneten verehmng Uberzengt seien mit welche:—
ioh stats hleibe,

Hochgeehrter herr profeuor
Ihr
„
ergebenlter
Julius Faifalik
Wien, Neue Wieden; Hauptmann
668, lí. Stock.

Wien, 30. inline, 1860.
360.
Feifalik Sušilovi.
Názor na písemnictví středověké. Úík za zásilku lidových here prosba.
(>>-některé bližší údaje o nich.

Hocllgeelr'rter herr professor,
Ich mul! Ihnen vor allem meinen butan und variantou dank
gegen fůr Ihre gnte meinung uber mich: Sie glanben, oder Sie neuen
wenigltena voraua, daB mein strehen nach erforachung de'ř walírlieit'
geh, ao weit dleB uberhaupt cinem menachen m'ůglich ist. in der that;
ich dari ea wol ohne selbstiiberhebung eagen, scheint mir dieBl die
heiligste anfgabe die wir zn erfullen haben. ich ďarf es aagen, dal! ich
1.. h. in meinen arheiten uber bůhmische literatur meinem gegenntaade
ganz objectiv gegenuber atohe, wie etwa der anatom dom korper: ich'
habe, ich will es zugehen, kein henens- und geftihlaintereue, aber ein
willenachal'tlíohel an der- nebe nad alle nebenabsichten, welche man
mir hie nnd d'a in die achuhe schiebt, liegen mir ferne. freilich gelle'
ich in meiner hehandlung der bóhmiachen literatnrguchiohte von andel-nf
msohauungen aus ale die hergehrachten sind: man aah nur auf dan“
lhctum und dieses gali“ als znfullig'; ich suche nach grunden nnd naclf
d'un znaammenhange. znfalligea kann ich in der literatur, besondera
dea mittelalters, welches uns in der ent-fernang leichter ubermhanlich—
und faBbar da liegt, nirgend erblicken. es ist ein grnndgenetz d'or
literatur dea miltelaltere, . das man nicht von vorne heroin nfstolleng

sondern nnr durch beobaehtung ahaiehen kann, dali diese literatur
velentlioh _éine ist, in ihren anachanungon, in ihren etofi'en, in der
hehandlnng, nur modiliciert'durch den apeciellen character der natloaen:
Sie kónnen die wunderbanten verzweignngen mittelalterlicher diohtnngen
tlbrch ganz Enropn in ost und west, in sud und nord verfolgen. namr
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lieh folgt aus dieser gleiehheit der geistigen riehtung, dali nationen
welche spáter kommen, sich an jene anlehnen, welche fruher auf dem
platze waren: der Deutsche ahmt im l2teu und 18ten jahrhundert den
Fransosen nach, der“ Čeche im lBten und 14ten den Deutschen, im
léten und lóteu der Pole den Bdhmen und der Rune im lóten, 16ten,
17ten den Polen und Cechem; nur jene včlker treten in die literatur
gesobiohte zein, welche an dieser allgemeinen strómung, welche Sie useh
. andern seiten “nochweiter verfolgen kUnnen, anteil nehmen. aber diese
erkenntnis, oder wenn Sie wollen diesen grundsatz scbeint man mir
bei uns sehr uhel su nehmen und man sieht darin nichts als „němčour
stvl“. Sie wiBen wie ich bei einigen leuten der slavischen partei hier_
in Bóbmen und Mahren den árgsten verdachtigungen ausgesetzt bin:
mu se mehr muB mich der gedanke trósten und erheben, daB rein
und unbefangen denhende wie Sie an der lauterkeit der absiehten nicht
zweifel'n: ich will es nicht leugnen, daB mein herz und mein sinn nach
dem Deutschen steht: meine familie ist eben seit lange eine deutsche
geworden, schon mein urgroleater war gernlanisiert; aber ich erinnere
mich meiner abstammung und ich habe ein freundliches gefiihl flir
das andere volk. das traurige bei jenen verduchtigungen ist nur, daB
man durch die unablaBigen angriň'e zuletzt wirklich in jene richtung
„getrieben wird, welche man uns vorwirft und welche wir vermeiden
wollten. doch genug von dieser lastigen sache.

_Zu nicht geringerem Danke als far Ihre 1555!de worte bin
ich Ihnen fůr dle gůtige .vertranensvolle mitteilung Ihrer sammlung
von _volksschauspielen verpBichtet: ich werde von Ihrer gutigen er
lpubnis gebreuch machen und sie mit dem „von mir gesammelten ver
vóň'entlichen; ich wtlnsche nur dali die behandlung Sie Ihre gute nicht
bereuen liLBt, am meisten interessiert und wirklich freudig iiberrascht
; hat mich neben dem vielen anderen interessanten vorzllglich das spiel
' vom Sandenfslle: ieh kannte von dieser hóehst merkwurdigen gattung,
welche mit den weihnachtsspielen aufs engste zusammeu hangt, noch
llrein beispiel aus unserem lande. werden Sie mir vergeben, wenn ich
durch Ihre gute vielleieht verwóhnt, noch einige bitten an Sie zu richten
wage? das eine ist, dell Sie so ireundlieh sein mógen mir, wenn Sie
sich vielleicht liber die art der auffuhrung, der cestamierung und
tecitation irgend welche aufzeichnung gemacht haben, mir selbe gutigst
»mitsu teilen. zweitens ware es mir sehr erwiluscht, wenn ich die fund
orte der einzelnen lieder und spiele kennte; diese frage ist manchmal
nicht ohne wichtigkeit. ieb erlaube mir Ihnen auf einem besondern
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blatte die anfňnge der ubersanten lieder und spiele zu senden und Sie.
zn bitten, daB Sie an der seite den ort oder wenigstens ,die gegend
aus welcher sie stammen bemerhen. endlich warde ich Sie doch, wenn
es Ihnen nicht zu viel. milhe' macht um mitteilnng einiger melodien
hitten und zwar zunáchst der za den Dreikónigsliedern (nr IV und
nr VIII, 1 des beiliegenden verzeichnisses). die anderen haben fur
mich und fůr meinen zweek geringeres interesse; merkwuldig ist mir
nur die sechszeilige strophe welche in einem groBen teile des weih
nnchtsspielee nr IX herscht. in den Dorotheenspielen werden nur die
lieder der h. jang-fran und des engels gesnngen, das andere recitiert;
die reoitstion ist meiner heobsclitung nech genu eigenmmlich accen
tuierend, nicht qnantitierend. in den weihnechtsliedern tiberwiegt der
geseng. das spiel vom sůndenfall wird naturlich ganz recitiert de es
gróBtenteils in prosa ist.: und auch die gereimten reden gott veters,
des engels und des tenfels sind keine lieder.
Vergeben Sie, hochgeehrter herr professor, wenn ieh es wagte,
Ihre zeit so lange in anspruch zn nehmen; vergeben Sie such die But
von bitten, mit welchen ich Sie uberschutte: ich hoň'e veneihung von
lhrer fren'ndlichkeit nnd erprobten gate.
Genehmigen Sie, hochgeehrter herr professor, die versiohernng
ausgezeichneter verehrnng, mít weleher ich nnwandelbar bleibe,

Hoehgeehrter herr professor

Ihr

ergebenster
J. Feifalik
Wien, Iene Wieden, HsuptstrsBe 662.
Wien 10. august 1860.

361.

Václav Štulc (1814—1887) Sušilovi.
Na Vyšehradě d 9. září 1860.

Drahocenný v Kristu!
Srdečně milovaný Pane Stsrosto!
Oddstel “otočku v. d. kněz Terleoký, sám nejlépe se učiní poru
čena. Jí po něm a o něm toliko píši, ebych Vám osvědčil úctu a lásku
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svou, s kterou jsem i zůstanu bohdá, dokavád Bůh života dopřeje,
Vaší Důstojnosti
.
z celé duše oddaný
Vácslav.
NB, Na sjezd katolický bubnuite, prosím, at s pomocí Boží .mn
žeme provésti důležitou svoji ,králku“.

'

362.

Sušil Veronice Mikiíčkové, chotí Matěje Mikšíěka (1815—1892), vy
davatele moravských pohádek, úředníka Severní dráhy.
Dik za poslané nápěvy Hynka Vojáčkn, skladatele ..v Petrohradě..

Mnoho Vážená Paní!
Nemám sice ani dost málo předmětu, jenž by mne nutil k na
psání listu Vašnost Paní; ale abyste neřekla, že nemáme již žádné de
í'erencc k dámám, tedy si dovoluji v krátkosti něco promluviti. Děkuji
za přislané melodie pánč Vojáčkovy; list jeho jsem poslal do morav
ských novin, jen škoda že jej vytiskli s vypuštěním toho, co p. V.
píše o neodpovídání na jeho listy. Bezmála mu na tom nejvíce zále
želo. Stalo se to bez viny mojí a Milostpaní Mikšíčkova ráčí mně v tom
prominouti.

Ale jak? Smím-li se tázati, jak se máte? & jak se chováte? Jak
pana manžela posloucháte? Ale tu vypadám z té dámám prý dlužné
delikatessy a takové věci prý milostdámy neodpouštějí. Nic plátno., již
nupsáno jest a tedy račiž Milostpaní jenom dobrou odpověď na otázky
ty pohotově míti, když do Brna zavítá, jakoži veškeren hněv —
aspoň při svém v Brně pobytí — mimo sebe pustiti a jenom s odpo
vědmi osobnč mne poctiti.
Doufám, že řádky tý celou rodinu Vaši v dobrém zustanou zdraví
a rozmaru. Když do Vídně pojedete, vyřiďte ode mne všem všecko
dobro. .Posdravte srdečně rodinu svou, pí. matku, p. manžela a doerušku.
S tím se Vašnost Paní poroučeje ostávám se vší úctou
Vám oddaný

Fr. Sušil.
V Brně d 1. února 1861.

36'3.

Sněil Mikělčkovó.
Prodej rodinných polí v N. Rousínově a i. osobní drobnoeti.
Adreua na obálce: Habrovan. Au WohlgeborenFran Frau V orenlk a-Mik
-Biěek bei der Eisenbahn in D zicd zit : bei Bielitz, Teschner Kreis, Schlesien, pr;
Prerau. -— Razítko M. Ostrau 15/5, Blellu lil/6.

Mnohovažena Pant !

Posýlam list a Habrovan. Jak vidite z něho, málo jsme se dové-'
děli a bude bezmála potřeba ještě jednou tam psati aneb té věci o své
váze zanechati. Šel se příbuzenec Vašnostin pravě dotazovat tam, kdež
věc na blledni také nam jest a nebylo by. škodilo ihned na to pouh
nti, aby byl toho neučinil. Leč co se stalo, tomu odestati se nelze a
já budu do Rousínova psáti, aby poněkud strpení měl p. farář, až
Milostpani Dědická rúčl slovo promluviti se strany své. Ovšem pak
mu napíši, že dvě stě stříbra na nejméně na mlru přijde a tudy pod—le
=kursu dopláceti se musí, jak Velemoudrá. Paní sama mne ráčil: na
,pomenouti. Toli o věci té, mně velmi mrzuté.
P. Dr. Br. z Kr.') byl tuto právě toho dne ještě když za. Vámi
»do lesů Brněnských přijíti připověděl; přišel se omluvit mysle, že se
mně štěstí toho dostane a Vysoce ctěnou Milostpant Dědickon pro
mluviti. Bezmála se již u Vás stavoval a ústně vyřídil sám, čeho tu
u mne zanechal. jakož i portrét páně KU) osobně donesl, jehož jsem
nemohl přijmouti, aby nějak se neztratil.
Z »Vidně nie neslyším. Pláč v sednici v Brně ale ve Vídni holé
-zapomenntt; “ačjí nechci velmi viniti. poněvadž všelijak zaměstnána
_jest ta Kateřina Tomáškova. Dej jí Bůh, čeho sobě žádá..
Psal bych více, ale spicham, abych dal list na poštu. Prosim
o upřímné pozdravem na. panlmamu a Mařenka ovšem, především na
—drahou polovici Milostpaninu. Sám pak ostávam se vší úctou
Vašnostin upřímý
,

Fr. Sušil.

V Brně ') d 13. máje 1862.
') brněnský augustinian Bmtranek, univ. _prof. : Krakova.
2) Klácelův.
8) Tak datováno, ač na obálce Suiilovou rukou napsáno
5 razítkem vystřižen., na pečeti razítko Sušilovo F. S.

Hsbrowan;

známka

.

364.
Sušil Mikšíčkové.
Dškuje u soush'asmý ptojev (nad skonem synovce Fr. Tomíška *)
a posílí své Bísnš.
'

Muohovůžená Paní !

Děkuji srdečně za tu laskavou potěchu, kterou jste mi listem
pronesla :: za to účastenství, jímž jste se nám všem, jichž se to ne—
štěstí nejblíže tykL, upřímně propůjčila.
S díky těmi spojují to nové vydání Básní svojich, jenž tuto spolu
jde s listem; jsou ovšem nejvíce nábožnšho obsahu a sotva obliby do
jdou u světa. Zatím ale předce myslím, že Vy, ctihodné Paní, jinak
v té všci soudíte a nejedna báseň z druhého oddělení (: dejepravuého)
bude se hoditi při vyučování prostomilé dcerušky Vašuostiny. By pak
se nehodila, předce dovoluji si poslati Vám knihu tu na důkaz šetrnosti.
své, kterouž povodín ostávám Hnohovážeué Paní
upřímý
'

Fr. Sušil.

V Brně 6 6 ang. 1862.
_ Prosím o vyříuení všeho dobra na domácí, p. manž., panímůmu
a Maruška.
'
') sebevraždou \: sestry Marie v Přerově učštkem července 1862. Obě sestry
leteHuu i Merle pílí o tom Mikšídkové na témž dopisním papíře se Bušilem:

V Brně dne 5/8 1862.
Předrahá Verunkol
Činim to sice pozdě, však doufam že snad přec laskavě přijmete
srdečné díky mě, za tak mnoho přátelství a lásky, které Jste nám
v zal-matku našem proukúzaln. —
Jak sme se usnesli, tak to zůshme, budu bydlet v Brně, a. těším
se srdečně, že mně častěji navštívíte.
Ty čtyry tydne, co sem z Přerova pryč, jezdím nejvíce z Brna
do Rousínova, a z Rousínova do Brna, neb sem tsm
roll; prodala,
& tedy sem měla dosti zaměstnání. čemuž sem se sr ečuě těšila, an
sem času neměla na neštěstí naše přehrozné přemejšlet.
Pozdravujte p. Maužele, Paimsmu a Mařenku. Ziga ruce líbe.
Je Vás v duchu srdešuč líbaje sem Vaše Marie.

AW

365.
Sušil Mikšlčkovi.
Cesty za písněmi.
Adresu: (Z Bystřice.) Blahorodý Pan M a t ěj M i k 5 íč s k, expediter při priv.
c. k. severu! železnicí v H r a n i oi e !: (Welskírchen.) ——
Na pečeti razítko Bdllovo F. S.

Drahý .Pfítelil
Jsem v Bystřici pod Hostýnem; ta svatá hora mne zdržuje tuto.
V Kelči jsem setrval po deset dní, do prvního září a odjel jsem od—
tamtud s p. farářem do Zelče u Viskova hodlaje s ním do jeho krajin
se podati. Zatím jsem uvázl u panny Marie Hostýnské a líbí se m
tu velmi, že do devátého tu pobudn. Chodím s jezdím po písněch;
klasobraní to ale nemá velkých úspěchů a nového nenalézám. Předce
ale pokoje nemam, kdyby snad se aspoň jedna perla někde vyskytla.
Odtud odeberu se bezmála do Kroměříže; do Hranic již sotva budu
\ moci se vrátiti, ač mně tam blaze bývá a ač tam u Vis jak doma se
nalézáni jak nikde jinde tou měrou. Spomínám s radostí na blaze
krásné dni! Jen líto mi, že-jsem se s panímamou ani rozloučiti a jí za
službu poděkovati nemohl, což nyní písemně aby přijala. prosim
Marii & Kačence teprve nyní ten list posýlam. Musím skončiti a srdečné

V Brně 6 Července *) 862.

Předraha Veruuko!
Nechci Tebe dlouho omluvami nudit, vím že mi nenalíš — že
jsem posud Tobě nepsala. Přijmiž nyní — an mysl ma trochu usta—
lejší — jest — srdečné díky na lásku nam prokázanou v době nej
většího neštěstí, které nás kdy potkalo. Včera jsem odjela a Vídně,

stavila se u Raimunda v Pouzranech a pak_zajela k našemu nej
draůímu panu Strýčkovi. Mario jest též zde i Zíha a zítra odpoledne
odjedem přes Branovice do Vystonic do mlýna i pan Strýček dojede
tam v neděli i Josef náš. Ubohý pan Strýček! mám broanou starost
nad ním; kašle velmi a též te neštěstí ho velmi ujímá. Co za několik
neděl se vše stane! jaká nešťastná. změna. — Odpust, že jsem se ani
posud neptala, jak se Toběa Tvým drahým vede. Jste všichni zdraví?
Bůh Vám toho v hojné míře popřej. My chvála totiž Josef, Ziha, Marie
a. já ještě dost zdrayí jsme, ačkoliv nyní teprv ta smutná. skutečnost
člověku před oči se staví. Veruukol Kdo by b l takový konec před-.
svídal. — Ja již musím končit — nelze mi dle psáti. S Bobem!
Tebe, drahou maminku a Mařenku líbaje, pana Mikšíčka srdečně
pozdravuje Vaše upřímná Kateřina.
') chybně m. srpna.
33
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díky vzdávaje celé ctihodné rodině Vašnostině ostavám se vší úctou
Vašnosti
upřímý přítel
Fr. Sušil.
V Bystřici p. H. 5. sept. 1864.

Prosím poručení milostpaní a panímamě jakož poadravení Ma
řence. Dali Bůh na rok zařídím si na delší čas pobytování u Vás
P. Mičkovi a paní jeho poručení.

366.
Román Voříšek (1821—1893) Sušilovi.
Spis o papežích.

Bůh a Vlast!
V Zinkovech dne 13. listopadu 1861.

Důstojný, Vroucně milovaný Velebný Panel
V schůace výboru Dědictví ss. Cyrilla a Methodia ráčil jste dne
9. července t. r. podati navrh, by se sepsaly dějiny všech papežův.
Od roku 1845, co jsem na kněžství řízen byl, obral jsem sobě
s velikou oblibou Vaší Důstojností navržený předmět, za úkol svých
vědeckých prácí; po 16 let sbírám s neunavnou pilností z církevních
časopisův a jiných rozmanitých spisův jednotlivá. pojednání, jednotlivá.
dáte. o papežích; za onu dlouhou dobu koupil jsem sobě valnou částku
katolicky nešených [l] pramenův ke své práci, a mam tudíž za tolika
letou dobu nemalo leč mnoho latky — ovšem doposud nevzdělaně —
k vytknutému cíli svému pohromadě a na snadě. Pochybuji, že v pří.
tomném čase někdo déle a pilněji v řečeněm oboru pracoval než já.
Jelikož dějepisné látka ma na ten čas ani spracována není, ne
mohu předkem na jisto udati, jakého objemu by dílo mě bylo, až bude
dokončeno; tuším, žeby naplnilo 4 dosti tlusté svazky v 80.
Mohl jsem ovšem juž přikročiti !: sestavení _celku, avšak malá
vyhlídka, žeby dílo mé kdy tištěno 'býti mohlo, zdržovala mne od
započetí prace mě na čisto. Zkratiti dílo své tak, aby se vměstnalo
'do I. svazku aneb snad svazečku, ani nevolím, neboť by se takto
jen pouhá kostra a kratičké životopisy podaly, čímž by se mnoho ne
vyziskalo, a mělo by tím poslouženo bylo.
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Přicházím-li vhod, osměluji se tedy Vaší Důstojnost prositi
o mínění své a o dobrou radu v té věci. Mám v započaté práci své
pokračovati aneb mém ji opustili? Jaký rozvrh byste mně, Důstojný
Panel poraditi ráčil? Mém dílo obléci ve formu životopisův, kterouž
na mnoze uachhim, & posud za nejlepší usnévém, aneb _mšm dáti

dílu svému jinou formu a jakou? K čemu bych dle Vašnostiua ctěného
mínění nejvíce přihlížeti měl? Měl bych naději, že Dědictví ss. Cyrilla
a Methodia dílo mé vytisknonti dá, bude-li jinak na hodné uznáno?
Vůbec každé rada, Vaší Důstojností mne poskytnuté., bude mi
velevítaným vodítkem v započaté práci mé; pročež co nejuetivěji
'prosím, byste laskavě mínění své se mnou sděliti & mně, eo Vašnosti
v tom ohledu na srdci leží upřímně a bez ohledu zjeviti ráčil. Vašno—
stino s velikou uctivostí jmenované jméno ručí mně za to, že prosbou
mou neopovrhnete a mně pravdu povíte.

Již po delší léta píšu do rozličných časopisů některé články,
toliko větší dílo jsem ještě nevydal. Píšu výhradně latinkou.
Poroněeje se co nejuctivěji Vašnostině laskavosti, podpisuji s ce
lou svou úctou, kterouž chovám k Vaší důstojnosti,

ponížený sluhu
Pr. Román Voříšek,
kaplan v Zinkovech
Cechy, pošta Nepomuk.

367.

Peregrin Obdržálek (1825—1891) Sušilovi.
Rozesílka knih Dědictví 0. M

'

'

Důstojný Vysoceučený Velectěný Pane Starosto!

Výkaznými lístky, — k podělovéní údův knihami Dědictvím SS.
Cyrilla a Methods vydanými, -— rozeslanými, v prospěch Dědictví
velmi dobře a. opatrně poslouženo.
Avšak první odstavec článku 4. kterýž, jak se zdá vzlašt [!]hospo
dářskou stránku tohoto blahouosnébo ústavu na zřeteli měl, sotva ku
zdaru jeho poslouží zařízením tímto; neboťklade ůdům[!], vzléště v kra

jinách kde se takových jen porůznu nachází, a. kde snadno ani
duchovní ůdem není (k. p. na Slovensku) & kdeby tedy rozšíření
„Dědictví“ na nejvýš žádoucno a prospěšno bylo, velikých a pro spro
33.
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stého nábožného venkovana téměř nepřestupných' — odstrašujících
překážek v cestu.
Ovšem žádoucno, aby „Hlas“ organ nejen „Dědictví“ nýbrž ka
tolicismu v končinách Cesko-slovanských aspoň od každého spoluúda
„Dědictví“ čítán byl; když ale ani místní duchovní o Hlasu snad ani
neví, kterak přiměti dobrým způsobem tu prostosrdečnou dobrou duši

venkovskou k takovéto každoroční oběti? Snadno je to vysloveno „at
si ho odebírá“, „proč by nemohl?“ ale těžko se to v život uvede. „Si
in viridi . . .“ 1)

Kterak se tedy má dovědět takovýto jednotlivec třeba pod Ta—
trami, že juž knihy se rozesílají? A když i svým domyslem na to
přijde, že je juž doba zde, kde se to obyčejně stává; tu má 5 x _r. č.
sllstkem zapečetit, a od listu těžkým penízem obtíženého asuad 5krát
toli poště zaplatit, kolik v něm obsaženo! Tot zajisté činí ůdu, osamot—
nělému, vzlášt sprostému venkovanu mnohé obtíže, čímž jíní[!] coby
snad vidoucí prospěšnost věci samé přistoupit chtěli, odstrašení budou.

Dědictví dosud samo neslo toto břímě výloh za „v ydáv

a obalování

zásilky!l

ání

plalíc od jedné knihy 1 x stř; tedy

ročně za jednoho úda obyčejně 31h kr r. č. a Pan Bůh znamenitě žehnal,
začež sláva a_vroucné díky Jemu a přímluvě SS. Apostolů našich!
Uváživ nížepsaný tuto stížujícl [!] okolnost, usmělu'je se, k jejímu
odstranění Slavnému Užšímu Výboru Dědictví SS. C. a M. předložiti
následující nutný návrh:
Slavný Užší Výbor uzavříti ráčiž:
1. Spoluoudem Dědictví státi se může každý, kdož za sebe
jedenkráte za vždy položí 11 zl. r. č. (a obdrží l výtisk).
2. Řehole, děkanství, školy, rodiny, spolky a t. p. vstupuií dvoj
násobným příspěvkem t. 22 zl. r. č. do spoluoudství (a obdrží 1 vý
tisk) — a tak poměrně více i oudové IIhé a Inl třídy.“
'
Velkodušným spoluzakladatelům budiž přirážka prominuta.
Touto již starším Dědictvlm S. Jana zavedenou nepatrnou při
rážkou, jak se skutečně i při tomto osvědčuje, oudové nově přistoupiti
chtějící se neodstrašují, a ona pětikrejcarová závada nabytím přirážko
vého kapitulu t. 50 1: r. jest dle bursovního běhu až na 1 : r. č.,
kterýž by Dědictví doložiti musilo, odstraněna; čemuž i náš věhlasný
a opatrný p. t. pán pokladník iistě přisvědčí.
') „když na zeleném . . .

Račtež blahosklonně v láskavé paměti zachovati s hlubokou 'úctou
Vaší Důstojnosti
vděčně oddaného žáka

Peregrinn Obdržálka, coup.,
člena výboru D. CM.
V Pustiměři dne 26ho lístopadullj 1861.

368.
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Václav Svoboda (1813—l888) Sušilovi.
Děkuje zs Anthologii z Ovidia, Katulla, Propertia & Musée.

Důstojný Pane!
Děkuji srdečně Vašnosti za dar mně velice milý, v němž se za- .
líbením čítam. Jesti překlad netoliko svému originálu věrný, ale

izprávný, plynný s. uhlazený, kterýž v knždém ohledu vzorem býti
má budoucím překladatelům. Vašnostl jste tímto zdařilým spisem
i literaturu naši ozdobil, i studující mládeži platnou službu prokázal.
Pročež starám se o to, aby nejen na gymnasiích, nobrži na. realkúcb,
jak jsem o _tom o Kutné Hoře mluvil, všemožně rozšířen byl.
Se vší úctou Vašnosti

oddaný
V. Svoboda,
_

šk.

r. .

V Rychnově dne 8. prosince 1861.
.
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MUDr. Fr. Cyrill Kampelík (1805

1872) Sušilovi.

Židi výměnu Sušilových Píení moravských za své spisy. Soustředění
západních Slovanů.

Vysoce zasloužilý Slovu'níku
a. dávný Příznivčel
Ve příloze posílám Vaší Slovulnns'i následné knihy:
3 Exempl. Stav Bak.
5

7!

Spořitelny

[

„

Návrhy

l Exempl. Sanguszko
22
„
Hovoru u piva
1
„
Lípu slovanskou
v ceně 9 zl., uctivě při tom žádaie, abyste mi jeden exemplář narod
ních moravských písní Vaěnostinou péčí sebraných a vydaných vý
měnou poslati ráčil. Chcete-li mě také 2 exempláře písní moravských
dáti do komiese, doluře učiníte. jeden bych dostrčil p. hrab. Harra
chovi, a druhý bych hleděl jinde odbýti, aby to jen do národu vnikalo.

Ve příloze naleznete „Lípu

slovanskou“,

z čehož ku

svému žalu poznáte, že se centralismus v západním Slovanstvu, jejž
nebožtíci Trnka, Kollár, p. Zak silně navrhovali, a jej [1] já. se svou
škodou zastávám, dařiti se nechce, prvně žůdua strana povoliti nechce.
Slováci germanisaciou posereděnou češtinu nepřijmou a přijmouti ne
mohou, a na Vltavě ]: lepšímu se ani pozvolna nakloniti nechtějí. A
bez ceniralismu v západním Slovanstvu neznikne vyšší silný odpor
proti Němcclvu, aby vydatným b;.l. Rozcapartčnost k ničemu nepovede.
Mně na literkách nezáleží ani na elovičkách, ale na centralismu
literarním v západním Slavanstvu pro silnější odpor proti západu, a
na političném národním samostatném životě. Co_dělá Velehrad? Jak
se hodně připravujete ku slavnosti? Zdravie[!] Vaěnosti dobře slouží.
Hospodin Vaši Slovutnost v zápase posiluj. S úplnou úctou jsem
Vaší Slovutnoati
upřímný ctitel

Dor. Kampelík.
Kuklena 7. března 1862 u Hrndco Králové.
Písně mi račte u p. Nitscbe složiti, který mně knihy z Dědictví
moravského posiluje. je dobrotivě přiloží, abych to vše po této příle
žitosti Kuklenské dostal. — Přiložený lístek prosím dobrotivě pod
jednou střechou bydlícímu pánu doručiti.
_
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Vincenc Bradáč (1815—187lť, kanovník na Hradčanech Sušilovi.
Jednání o nový kanciOnál

Důstojný Pane!
Vysoce Vážený Pane Professor!
P. kollega Ploucar přinesl mi od Vašnosti sbírky rozličných
písní, však některé nápěvy bude mim těžko — ba nemožno — seznati,
není tu _žadnd rady?
Prosim ručtež mi oznamiti, ziali kdo písně sv. Václavského
kancionálu tak zvané Sváteční (o Svatých) :: obecní již prohlídl; &
stalo—lise to, prosím o jich zaslaní, nestalo-li, postaram se o jejich
revisi. — Pan Direktor ústavu hluchoněmýchl) sbírá písně pohřební,
nerúčil by jste obstarati opis této sbírky pro náš kancionál?
Bačtež odpustiti, že s těmito otázkami přicházím, jako kdy ne
známý pada s dveřmi do domu. — Ját Vašnost již dávno znam :;
velice ctím & zůstanu vždy Vaší Důstojnosti
vřelý ctitel

,

Bradáč.

V Praze dne 2. října [roku?]
371.

Bradáč Sušilovi.

Důstojný Pane!
S velikým potěšením uvítal jsem Váš list; vřelé díky! —
V pondělí ráno vyjedu rychlíkem (Schnellzug.)
V naději,. že co nejdříve projevlm ústně svou zvláštní úctu
Vaší Důstoinosti
vroucí ctitel

Bradsč.')
372.
Bradáč Sušilovi.
') Moravský.
,
') K nečitelněmu podpisu připsáno „M. Procházkou: Bradač kanovník na Hrad
čanech. Na okraji listu poznamenal týt M. Procházka: Kanovník Bradač chtěl se do
Brna doataviti ke konferenci o ceskem ksncionalu, která konference býti měla u Sulila.
jakoho Starosty výboru Dědictví &. Cyr. u Math. Konference se také sell. a usnekno
se, aby kanovník Bradač sim prozatim nějaký kancionnl vydal.

Důstojný Pane Professor !
Račtež přijmouti příležící knihu v důkaz mě upřímně, hluboké
úcty. — Spolu vzdávám vřelé díky za písně — plody ducha Vašeho,
jež jsem zde upotřebil; pakli jsem ns. některých to neb ono změnil,
prosím neračtež mi ve zlé pokládati, nechtěl jsem zajisté korrígovati,
neb jednal jsem vzhledem k svému úkolu, maje na větším díle sprostý
lid před očima.
Těšilo by mne velice, pakliby jste se ráčil : knihou v celku
spokojeným prohlásiti, než i -— výstavky od Vašnosti -— věda, že
jsou zajisté dobře míněny, vděčně přijal bych.
Vaší Důstojnosti
upřímný ctitel

Bradáč.
V Praze d 6ho břez. 1863.

373.

.

Bradáč Sušilovi.

Vysoce Vážený, Důstojný Panel
Výsledek porady dne 4. břez. ]. r. konané dozvěděl jsem se
ihned z tamnějších novin. Odpověd samu obdržel jsem teprv 22. dubna.
Z novin i a odpovědi vysvítá, že panuje nedorozumění. Vysvět
lení toho nedorozumění jest cestou písemní poněkud obtížné, a přál
bych velice, aby mi možno s dovoleno bylo, co nejdříve s tumnějším
velevúženým výborem jednati ústně. Jedná se mi pouze o věc, o nic
jiného. —
Nemohu nesmlěeti, že mne to bolí, ježto se praví, že bych byl
zaslal tamnějšímu výboru jakési písně na ukázku. Nevím, kdy aiakýeh
písní bych byl na Moravu zaslal. Při mém posledním listu byla ovšem
průba tiskařská na posouzení písmenek, not a formy typografické; to
však neohsahovalo písně na ukázku; bylot to na. tomtéž listu olůvkem
podotknuto, že obsah jest bez ladu a skladu pouze náhodně sestaven,
nebot podivaje ještě nebožtík Frencl tiskaři manuskript—k této průbě,
vzal dva k opravě uchystaně manuskripty, jeden archa starých „„před

kánním“, druhý arch : písní obecních. Ssdba se vícekrúte překládala;
tak stalo se, že pod nápis „píseň po kěznní't přišel úryvek z písně obecní,
jenž onen nešťastný passus o Nabuchodonozorovi obsahuje.
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Než o tom s. podobném bylo by mnoho co pséti, pročež prosím
Vaší Důstojnost, aby jste ráčil během nejdříve' příštích 14 dní určití
jistý den, v němž by mi dopřáno bylo jedneti o tak důležité věci
s velevážeuým výborem. — Chci se zajisté v ten mi určený den do—
staviti, dokonále[!] se zodpovídati i část upraveného díla k posouzení
předložiti.
K tomuto kroku jsem netoliko svým rozhodnutím' veden, ale
i rozkazem našeho Nejd. aroipastýře vybídnut, jemuž zajisté také onic
jiného nejde, než o dobrou věc.
V naději, že mne réčlte — co nejdříve možno — laskavou od
povědí poctíti, trvám u zvláštní ucté Vuéí Důstojnosti

upřímný ctitel

Bradač.
V Praze d 25. dub. 1863.

374.
Melichar Mazal Sušilovi.
Posílá 3 kostelní písně na otištění.
Mnoho pravopisných chyb.

V Dubé dne 22. dubna |. P. 1862.

P. B. J. K.

Vysoce důstojný Pane!
Obracím se-k jejich Milosti s prosbou a opovažuji se zde mé &
mnoho jiných přání vysloviti, jestli s tím žádnou obtížnost nespůsobím,
a jestli to na. dobré uznané bude, by tyto Písně, kteréž se ještě posavéd
v žádném Kaucyonélu tiltéué .nenaehazejí, do toho nového Kancyonélu,
kterýž Dédictvím SS. Cýryln & Methodya, k tisícileté slavnosti Vele
hradské vydán býti mé, připojené byly:
První, v čas Vauoční
Druhé, v čas Velikonoční
Třetí, které se užívá při procesí na den Sv. Marka a v křížové dné.')
') nuny
písní těch : 1. Pojďme hrstti pojďme domů. Pohéhueme ku Betlemu . . .
(& lestivorlí). 2. Třetího dne vstnl Stvořitel Z mrtvých nil milý Spultel . . . (17 troj
verlí). 8. K tobě Otče dnes voláme Zn vezdejlí chléb žédíme . . . (10 čtyrverží s taktéž
čtyrverievým refrénem).

S nctivostí prosím za odpuštění.

Melichar Mazal, Familíant
v Dnbě, apoluoud Dědictví SS. Cyril. a Metla.
a apolnoud Dědictví Sv. Jána Nop.

375.

Handrij Dučman Snšiloví.
Posílá “Švouknížku. děkuje za časopis ,Školník', oznamuje založeni
katolického i protestantského družstva ke cti sv. Cyrilla & Methoda.

Najlubší přeéelo.

Dotbo bížon čakaš na liséik — a přecy podarmo; tola ně, nic
podarmo, wšak hižon aedžo pisam. Moju modlítnu knížku „Ubwalée
knjezowe mjono“ ay wěsóe dostal? Zo mam wornosé prajié, wona eo
mí Wjary njespodoba: ma wjole čišéerskioh zmylkow; ryč mohla lěpša
byt! a něšto mjenje purisma. Tola je botowo a wyše toho ma nowy
prawopía a polěpšena ryč pomalu překueač, duž njech moja knížka
kusaé pomba. Džakuju ao za připaslanjo Školníka, kotryž z wjoaelom
a z wokřewjenjom čítam a kotremnž možu awedčenjo daé ,zo emě eo
podobnym němakím čas'píeam čestnje na porukanjo atupíé, haj we
wšelakím nastupanju zda co mi lepší. Zo tam a sem biěóe elaboeče
an, njeje džiw — čí wjeéa njeje ničo doapolne; wěače so tu híače tež
zlěpěi — k zbožn a éeaóí českoho naroda, k lěpšomu člowjostwa,
k apomoženju swjateje wěry a !: uhwalbje božej. —
Z diakon: widžu, zo ey za. mnie z nowa předplacíl.
'Dzak tež za knížki z Dědictví — a za Cyrylowy žíwjenjopia
(wot kotrobož eym 2 zwazkaj dostal.)
K bodam wozjewju tež ja Tobi wjesoloaó: Smy 13. hodowníka
nowe nabožne towarstwo „SS. Cyrilla a Methoda“ založili.
Přípoložone maš namielowanc (wote mnje a přeéela Horníka)
wustawkí, kíš buchu tež přijato.
Za přodaydu bu wuzwoleny knj. farař Jakub Knčank, serbakí

farní w Budyšínjo , za písmawjedžerja knj. Horník, za pokladníka knj.
Pětr Šolta (ducbowny); wuběrníkojo bucbu knj. Jakub Herrmann,
víkar we Budyšínje (twój znaly a kolega), ja a dwaj wučerjej: knj.
wučeí Hasofa we Roženče (Róžant Rosental) a knj. Kochta, wučeí we
Worklecacb (Rachelwítz [?]).
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Lětnie plaéi po 10 nal (půl zlatky stříbra) za aobustawstwo.
„Katholski posel“ nabožny měaačnik (měsačnie pol listka abo 8 stro—
nóv we formače přeprošenju) dostaneaia sobustawy za 5 nsl (1/4fl. stř.)
Potaikim cyly lětny přinošk 15 nsl (nowych alěbornow, Neugroschen)
abo pól tolerja (abo 3/4 fl. wo stříbře). —

Twoje oobuatawstwo plaóu ja!
Naše tówarstwo Njejsmy hisée we cyrkwinakim wašnjom (z wot—
pnakami atd.) založili, doketž njewěmy, hač so zdžerži. Mysln sehi,
zo we našich wosadach doaó sobustawow nazběramy; tóla budže nam
zwonkowna pomoc luha a wůana. Snadz mohl Ty so wo nělto sobn
stawow poataraé.
“
Přispomnié hisée mam, zo au tež proloslantacy duchowni nowe
towaratwo k wudawanjn a wonowjenju ewangelskich nabožnych knihow
založili — tež k česči slowjanskeiu japoštgow.
Ja njejsym wjacy we Budyšinje, ale wot 21 oktobra 1861 hižon
aym kap-lan we Radworin (ly/2 hodžiny wod Budyšína) woaada serbaka
: 1500 dušemi. Radwor = Radibor. — Mi sojara derje lubia spodoba,

gymrstrowy&žadamjara wo Twoj.n fotografiu.
Pisaj wjele wo sebi

prtóilej
Handríieiř)
W Radworju 20. dec. 1862.
Wjele zboža k bodem a k nowemu lětej.

376.
Julius Chodníček (1837 - 1895) Sušilovi.
O chystaném dějepise papežův.

L. J. Chr.

Veledůutojný Velevážený Pane!
Když mi v lonském roce vp. Wurm, statný obhajce národa na
šeho, navrhnul, abych sebral materiál 0 papežlch aneb koncililch a,
pokuď stačím, ho v dějepisném rouše podal Dědictví sa. Cyr. & Math.,
cítil jsem se tím velmi poctěna. Slíbil jsem dle možnosti své k úkolu,
1) přip.-AnoM. Procházkou: (Dučman :

Andreas Deutschmann)
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v jehož mezích jsem dříve nebyl pracoval, nadbývající čas věnovati.
Netajil jsem se hned tehdáž s obtížemi, kterým jsem v ústrety jíti
měl, ani též jsem nemohl míti předsudek, že co počínam ze zůplua[l]
zdaří; ale věda, žeby v tom ohledu ani pouze nashromažděný materiál
ztrátou času nazývati se nemohl, anobrž že předměty jeho a jich vzá
jemné poměry ideu celým spisem vládnoucí samostatně vyvinouti musí ;
volil jsem si k práci pokročiti. Hned napřed sobě úkol nastinit[l], & pak
dějepisem přistinovat '); k tomu jsem se hned zprvu, obávaje se základní
chyby, odvažiti nemohl. Co jsem posud dovedl, je arci málo, ale
Vaěnost račtež mi dovolit o tom přesvědčeným býti, by před jiným
zajisté mou přeuěhleuost víc než snad předmětovou ohybu hárala.
Zatím jsem si mnohé stranky toho oblíbil, ale k provedení jich
musím sobě čas vyžidati nepoměrně delší, než bych snad k nějakému
překladu potřeboval.
,
Kdybych dříve nebo pozděj a Boží pomocí spis, jak mi as na
mysli tane, dohotovil; bude mi to velkou ctí a radostí, když ho slavný
Výbor za dobrý uzná a v řadu užitečných knih do „Dědictví“ příjme[!].
Ovšem ale, kdyby se za vhodnější uznalo, práci na obratuějěího
spisovatele přenésti, já. bych proti tomu nic míti nesměl, neboť bych
si sám za vinu pokládati musel, že jsem se od jiného v kvapnoati
předčiti dal.
Račtež přijati ubezpeěeni mé, že loudavost mě není nedbanlivoatí;
račtež ale též dle uznání avého_jednati, kdyby jste [l] kneurěitě lhůtě,
kterou jů. nevyhnutelně potřebuji, přisvědčiti nemohl.
Zůstávám s úctou Vašnosti
oddaný ctitel

Julius Chodníček,
pref. v arcib. eem.')

Dne 2. Unora[!] 1863.

377.

Vojtěch Hron Suiilovi.
Podminky vydávání Sušilova N. Z.
1) psáno: přistinonovaí.

') studijní pracích ' ucíbiskupakem semínlři v Kroměříži.

Důstojný Pane Professor !
Výbor Dědictví sv. Prokopa ve schůzce svě dne 13. Unora[l] b. r.
s plesaním uvital zaslaný Vaří Důstojnosti výklad na evangelium sv.
Matouše, a vyslyšev z ctěného listu panu starostovi kanovnlkn Vína
řickýmu[l] dne 5ho ledna zaslaného Vašnostino přání stran vydávaní
spisu toho. považovati je bude co zakon sobě vytknutý v obstarávání
tisku, a doufá. sýskati[l] sobě spokojenost Důstojnosti Vaší.
I požadanyeh mimo honorar deset pěknčjších výtieků s radostí
zašleme. Co se ale týče honoram, určite jest stanovami, že se spiso
vateli honeraru odříci nelze, však volne mu i k jinému dohročinémn
učelu jej obratiti. Stran výměru honorarn má se pokaždé s panem
spisovatelem doroznmnění [!] státi.
Mně co předsedovi odboru hospodářského dostalo se té ač velmi
čestné tak přec choulostivé ulohy [l] Vaši Důstojnost jménem výboru.
požadati, by jste[í] se dobrotivě prohlásiti ráčil, jaký honorar za tiskací
arch spisu Svého žádáte. —
Ač bychom rádi itědřeji nad jině ústavy odmněnovnli[!] neoceni
tedlnou práci pánů spisovatelů: nesmím přec před Vaší Důstojnosti
tajiti, že skromné posud peněžité prostředky naše nedowlnjí nám ho
norar lO fr. mnohem převyšující za arch obětovati.
Jestliže mne okoličnosti přinutily zjevněji se prohlásiti, nežli snad
jemnému citu Vašnostinu líbo [|] býti muže: neračte proto zazliti tomu,
jenž s hlubokou uctivostí trva Vaší Důstojnosti
sluha a ctitel
Vojtěch Hron,
kancléř konsistoře.

V Praze dne 20. Února 1863.

378.
Dr. Josef Chmelíček (1823—1891) Sušilovi.
Blahopřání ]: řádu sv. Anny. Spis jeho „Cesta do sv. země“.
Četné pravopisné chyby (psaní a pod.)

L. J. Ch.
"l

Důstojný Velectěný Pane Professor!
Zajisté s velkou radosti jsem četl ve veřejných listech zprávu
o vyznačení, které se Vaší Důstojnosti stalo, že Vám_ ruský řád sv.
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Anny udělen byl. Přijměíež k tomu si'deěné upřímné přání ode mně
Vašeho bývalého žáka. Bůh Vás zachovej ještě mnohá. — mnohé léta
a popřej Vám té milosti, abyste ku vzdělání slovanské vědy ještě
mnoho -— mnoho účinkovati mohlí Mínil jsem, že v tyto svátky do
Brna přijedu a tak šťastný budu, Vaší Velebnosti toto mé přání oustně
vyjadřiti, avšak nemohl jsem odjetí. —
Velmi nemilé jest mi, že p. professor Dr. Sepp, jak jsem v jeho
psaní četl. ryté obrázky s. míst ze svého díla mim popustiti nechce
aneb nemůže. Byl bych spokojen, kdyby mé popsání s. země alespoň
3 obrazky dostalo, aby náš zbožný slovanský lid aspoň \to 3 památná
s. místa: Jerusalem, Betlem a Nazaret vyobrazena viděl. Míním, že to
snad nebude těžko rytiny k těmto 3 obrazům někdy dostati? Ostatně
pilně pracuji a co nejdříve vp. Procházkovi') opět 8—9 archův poělu.
Popsání mé bude, jak míním, mnohé zanimavé věci obsahovali, které
se v jiných podobných dílacb[.'] nenalezají. Byv půl roku ve s. zemi,
měl jsem ovšem příležitost mnoho vidět a slyšet.
Zůstávám ze vší uctivostí Vaší Důstojnosti!

zcela oddaný sluha
Chmelíček.

V Peggavě Sabatbo Sancto.')

379.
Chmelíček Sušilovi.

L. J. Ch.
Veledůstojný Pane Professorl
S velkou radostí Vaší Velebnosti věděti dávám, že vp. Urban
Loritz, Benediktiu kláštera Šottenského a farář (am Schottenfeld) ve
Vídni na prosbu vysoce urozené paní hraběnky Marie z Dietrich
steinůva) s radostí volný jest ze svého díla památná mista sv. země
Palestinské představující obrázky ném b e z v č e e h n 6 p o n ě ž i t 6
od m ě n y popustiti. Jenom to jediné žádá, aby se mu tyto dřevořezy
(xilograíie) svého času bez škody opět navrátily. Jest to zajisté veliké
') Jakubovi.
') 4. dubna 1863 v Peggau ve Štyrsku.
') u níi byl Ch. duchovním správcem.
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dobrodiní, které jmenovaný vp. farář celému Dědictví sv. Cyrilla a
Methoděje a všem údům jeho proukáže, » slušno by bylo, aby mu
Slavný vyhor zvláštní poděkující list (ovšem v německé řeči psaný)
poslal. Obrazy pěkně a k pravdě podobně představují tato místa:
Brána Jaíi'ská. v Jerusalémě.
Hora Olivetská.
Jeskyně (kaple) smrtelně úzkosti (agoníe) J. Krista.
Pohled na Jerusalem z hory Olivetské.
Místo na hoře Kalvarii, kde kříž s ukřižovaným Spasitelem stál.
Kaple Božího hrobu.
Tatéž kaple uvnitř.
Coenaculum, v němž Pán poslední večeři držel.
Pohled na Betlem.
Jeskyně (kaple) narození Páně.
Hora pokušení.

Jordan.
Cesta od mrtvého moře ku klášteru S. Saba.
Pohled na Nazareth.
Hora Tabor.
Město Tiberias a jiná.
Tyto obrazy tedy vp. farář Loritz našemu dědictví daruje, prosím
ale Vaši Velebnosti o radu, co se nyní státi má? První díl mého po
psání s_v. země má se — jak v pOslodnl schůzce

ujednáno

bylo -—

teprve v r. 1864 tisknout, aby v r. 1865 se vydal. P. farář Loritz
jest již trochu'letitý muž a poněvadž my všichni smrtelní lidé jsme
— což se nemůže s nim v běhu jednoho roku státi? A k tomu míní
on pozděj 5tě vydání svého díla obstarati, k čemuž tedy své xilo
graphie opět sám potřebovati bude. Já míním, abychom se těchto nám
laskavě propůjčenych obrazů ihned včil zmocnili, neboť jistěj a lépe

jest nám, když říci můžeme„že jižje

máme“ než „že je míti

bud em e“. Nebylo by radno, aby se první díl mého popsání již nyní
tiskl? Vp. Jakub Procházka jest při jeho pilnosti již dávno s korek—
turou hotov. Aneb míníte, že by se zatím jenom obrázky v 12—13000
exemplarech (nevím, kolik údův dědictví čítá) tisknouti mohly, které
by se potom ku knihám na patřičných Lmístech přivázati mohly? Lépe
by ovšem bylo, kdyby se' tyto-obrázky hned do knih mezi text asice
na místě, kam každý 'patří, daly. Račte se do knihy vp. Loritsa po
dívati; jak on to má, tak by to mohlo i v mém popsání býti. Rada,
kterou se osměluji Slavnému Vyboru našeho Dědictví dáti, jest ta:
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„abychom se co nejspíše těchto obrazův zmocnilil“
Opportnna occasione utendnm — nebot za rok se všelicos státi muže.
Prosím, aby Vaše Velebnost mi 00 nejdříve oznámiti ráčila, co se
v této náležitosti stane. Ze jsem se skutečně vynasnažil našemu Dě
dictví tyto obrazy obstarati, důkazem toho jest, že jsem je obdržel.
Od Výboru to nyní závisí, zdaliž obrazy tyto do popsání sv. země,
které vydati míní, přijdou čili nic. Tez prosím Vaši Velebnosti, abyste
mi knihu p. Loritz-a, kterou zde na ukažku posílám, ndzpět .poslal.
Pozdravuji všechny známé a zů dávám ze vší uctivostí Vaší Velebnosti .
-zcela oddaný služebník
Chmelíček.
V Pegavě dne 28. Sep. 863.
390.

Michal llórnik (1833-1894) Sušilovi.
O lužickém vyduvntclském Towaí-stvu.
Věrné otištěno až na slovo: výdani.

Slavný pane starostu!
Veledůstojný pane professore!
Přiložené psaní pro Vaše Dědictví měl odevzdati jeden z našich
národovcův v času zpěvácké 1) slavnosti v Brně i chtěl se takto představiti
Vám, ale nebylo to možná. Proto zůstalo psaní ležet i opozdilo se.
. Podotýkám, že se pro Dědictví pošle ,Katholski Posol“ atd.
vždy ke konci roku. Dary pro naše Towařstwo můžete posýlati cestou
knihkupeckon třebas na moje jmeno.
Víte, že nás katolických Srbů jest málo; přece spojenými silami
něco prospěšné vyvedeme. Jest u nás “mnoho prace; starší knihy pro
školu i dům křesťanský jsou velmi nedostatečně. Připravujeme se
v Towaí'stwn na vydání biblických historií.
Tímto mějte mě pro dnešek poroučena. Donfaje, že Vašnosti
budu moci i příště psáti, zůstávám
Váš vřelý ctitel
Michal Hórnik,

kajlan, aekretaí' Towařstws
ss. Cyrilla a Methoda a Maóicy Serbskeje.
W Budýšinje 23. septembra 1863.
1) cyrillo-methodějské.

381.

Jan Vlček (1805—1879) Sušilovi.
Žádní zpčt svůj rukopis Car Ratislav.

Na Komorním Hrádku v Čech. 14. řijna'863.

Vele-vazný, vysoce-učený Pane!
Neračiž se Vaše Velebn'ost diviti, že teď dochází V. V. dopis
od neznámého.
'_

Znam zajisté V. V. ač ne osobně ale prvé již co snažného [l],a
slavného pestouna naší literatúry hned za starší doby, a domníni se,
že V. V. opét'i mého chatrného jména co překladatele Iliady, skla
datele Jel'tov'ny a jiných drobizní si povšimla; za tou tedy vzájemnosti
se nyní na V. V. s prosbou obracím. Věc je tato. Na prohlášení ode
dne 1. června 1862 (v pražském Hlasu 5. červ.), že p. p. Moravští
bohoslovci v Brně vypisují cenu na dramat z prvních dob křest.
(jakou to cenu, věru podnes nevím, ano mi nebylo činit o profit ale
o vyslavení Moravy k tisíc-leté slavnosti maje upřímně na mysli ono
Cařihradské, teď před 300 léty povčdčné:

aneuoaztřetow švmozv),zaslal

jsem hned 25. dubna 563 skrze bývalého redaktora Kronyky domácí,
“p. Karla Hofa z Prahy na sl. redakci theol. časopisu Brnénsk. Hlasu
historickou původní tragedii: Car Ratislav (jiní podlé p. Palackého

píší,jak znamo,Rostislav)
s heslem:

Per crucem ad lucem.

Ze mně bylo skutečně činiti neyvíc[!] o přísporu slavnosti lOOOIeté,do
kazuje již to, že jsem již asi v únoru 1.r. skrze jistého dobrého přítele
písemní poptávku zaslal, nemam-li spíše, než dojde na slavnost, onen

rukopis sam dáti do tisku; ale panu redaktora Hlasu buď se nezdálo
za uhodno na ten dotaz odpovědíti, nebo list neobdržel; i zůstal jsem
na odeslání rukopisu skrze p. K. Hofa. Poněvadžm ale p. K. Hof opo
menul požádat o zpětní recepis zasilky té, a já nevěděl, zdali tato do
pravých rukou se dostala, i psal p. Hof opět na p. redaktora Brněn
ského Hlasu, an však odpověditi zase neračil; i musil jsem, ana čtvrt:
letní lhůta k reklamaci určena docházela, plati se skrze poštovní úřad,
ona zásilka-li došla. Tat arci došla, jak list hledací v rukou mých
. tom svědčí, že p. redaktor Schmiedek') d. 26. dubna 863 řešením
zásilku obdržel. Opět asi v polovici srpna přihodiv se v Praze k p.
') Proí. Karel hlídek.
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doktoru a docenta kanon. práva Klimenta Borovýmu [l], memu to příteli,
an právě V. V. výklad N. Z. korrigoval, požádal jsem ho, ada-by
'. Vsti nemohl se vaeptati [l], jak asi s onou konkurrencí dramat. stojí,
sello-li : toho předsevaeti atd. On mi odpovčděl, že s V. Vstí v kor
reapondenci nejsa V. Vat obtěžovati nemysli, že však má dobrého
anámého v Brně, p. voleb. Marčovakého, direktora ústavu hluchoně
mýcb, a tomu že o tu věc rád dopíěe. Dopsal; ale nastojte, i tento
dobrý druh od P. Maršovskěho posud odpovědi nedostal. I obracímse
teď na V. Vat dověřnje se, že tu šťastnější budu, a s větží účinlivoatí
se potkám. Zádost moje prosebná je krátce tato, by V. V. neobtěžovala
ai poptati ae, v čích rukou svrchu-řečený rukopis jest, a ve jmenu
autora (v zapečetěném lístku s mott. ,per crucem ad lucem“
stojí jméno Jan Sázavský; nebo bydiím na Hrádku nad Sázavou
a ze známých V. V. příčin neb okolostojenství naleho řádu a stava
nemíním jmáno své v publiku dávati) neb zasílatele (p. Karla
Hola), buď posouzen spis ten neb nebuď, a cena buď hodlána komu
buď aneb od celé věci upuštěno, požádali ho nazpět, a poněvadž p.
Karel Hof není více redaktor Kronyky domací, ne na nynější redakci
Kr. dom., nýbrž buď osobně na p. Karla Hofa, onřednika bytem
u kamenného mládence vedlé Plateísu v ulici Havířská v I. poschodí,
neb na Velebn. p. a doktora theol. Klementa Borového v pražském
semináři neb, což bych neyraděe[l] viděl, immediate mně přimo
dobrotivě zaslati. Neb uvažuje vše okolnosti a běh času usmyslil jsem
si jinak [1] a řečená té konkurence naprosto se zříkám, aniž myslím
buď s tímto neb jiným spisem jíti na. veřejno, nýbrž uložiti kdesi
v jakés jámě s oným [!] prorokem čekaje, až by snad je Duch za
leplího věku na jevo přivedl. Ostatně doufám, že ani sl. redakce
Brněnsk. Hlasu ani kdo jiný : Pánů, v jichž rukou by rukopis
můj byl, nebude tak podivný, aby V. Vsti rukopis nevydali, a já
snad jinou jeětě cestou pohledávati ho musil. Ač s touto svou snážnou
žádostí V. Vsti nátažkn neb zaneprázdnění činím, ale doufám, že V.
Vat mne omluví a prosbu mou míle [!] splní, začež se V. Vsti, jakž
nejlépe budu vědět a moci, vděčným prokázat se [!] pokládám. Že věc
ta je spravedlna t. že rukopis mně náleží, o tom V. Vst jediný
pohled naň a na tyto řádky přesvědčí. Na zásilku s recepisem, kterúž
obdržeti : rukou V. Vsti čím neyspíle se naděju, odesílám tuto přilo
ženou alatku r. č. Více-li V. Vst v této příčině vydati račí, ochotně
nahradim. Zatím Valí[l] Velebnost, Velevážený, vysoce-učený Pane
Pánu Bohu pod ochranu poroučím.

V. Vsti

neyoddanšjší
Jen Vlček,
Ztmeeký kaplan na Komorním hrádku v Čech£ch
posl. pošta: Černý Kostelec.

382.
Antonín Tichý Sušilovi.
Židé úsudek o svých překladech z Goethe.

V Dnhntuiích dne 4. břelna 1864.
Vaše slevnž velebuosti
vysoce učený pane konsistoriélní radci

Že se k Vsši[!] slavné velebnosti listem svým tak odvdžlivč obri
ceti[l] smím, nejisté, jestli toho pohnůtky udém, milostivě prominenti
réčit budete.
Studovslt jsem na uhersko—skelickémnižším gymnasiálním ústavu,
pro neblahé však, v tom překažuiicl příčiny studií svých ukončiti ne
moka, po znamenité přestávce v mince obchodnické vzdělévsti jsem
se počal. I dostale se mi zaměstnáni co praktikant u pana. Wolfa při
dílně jeho v Hranicích. Obchod však v brzkém čase slábl, k tomu
mému principélovi dvs cestovní obohodničtí nenadále z cesty se vrátili,
jé. pak žádaného zaměstnání nbuven zpět domů k rodičům poslán byl.
Tu chopil jsem se, mélo čím se zanášeti maje, umění literního.
Promeškav prvé asi rok ve Vídni u tety své, odtud přinesl jsem si
pro zábavu knihy všeliké, zvláště Gótheovs díla, kterébož básníka nad
míru jsem si oblíbil. Plody jeho básnické čím více jsem čítal, tím více
mne zajímaly s k obdivu nutily. Což i brzo nezdálo se mi dosti býti;
itoužil jsem netoliko je cítiti, nýbrž turné i nápodobilovati, čímž
spolů[!] pěstovati materskou mluvu svou.
S hlubokou uctivostí podívám tuto první liternl pokusy své.
Vím zajisté, že nedosžhl jsem v nich básnické dokonalosti Gótheovy,
vědomí však toho bych si přál, ndéli[l] k pokračování v podniknutí
svém povzbuzeua. býti hoden jsem, čili nic.
Pokornou tedy předklždém prosbu slavné Velebnosti Vaši, byste
překlad milostivě přečísti, s originálem srovnávsti a zdáli k čemu se
hodí, listem o tom mne spi-sviti, v němž i na nedostatky, obtížné-li

“.
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pro množství jejich práce nebude, 'poukázati ráčil. Nemám zajisté ni
koho, kdož by mně radil, kdož mne povzbuzoval aneb od úkonu svého
odvraooval. Můj otec, ač Moravan jest, spisovné řeči české male
rozumí, a kdož by i víc rozumněl[í], o umělecké ceně úsudek datis to
není nikdo.
Přesvědčen jsu, že slavně velebnosti Vaší všelikě snahy lhostejná
nejsou, koiím se blahou nadějí, že milostivě k prosbě mě se snížíte,
já pak z úsudku vzácného, příznivého i nepříznivého velmi vděčen budu.
Vaši velebnosti slavné

s nejhlubší úctou oddanýf
Antonín Tichý.

383.
Opat Arnošt Sírek Sušilovi.
Zve na návštěvu.

Důstojný Pane professor!
Pakliže není odjinud známo, že náš p. převor 16. t. m. slaví
druhotiny své, činím to tímto a připojuji jménem jubilára uctivé po
zváni k tomutéž slavnostnímu dni. 0 příležitost mezi Třebíčí & Řílí
v sobotu jest postaráno. Pakli by se spolu odhodlal p. prof. Procházka,
bylo by to nám nad míru milé.
Se vší možnou úctóu poručena se činí Vašnostin
ctitel

Arnošt,
opat.

v Říši Nové 13./10. 864.
384.

Šírek Sušilovi.
Blahopřeje k čestnému kanovnictvi.

Velectěný Pane Professor!
Že se upřímě těším z vyznamenání zasloužilého pana Velmistr-a
našeho, toho hlasatelem budiž psaníčko toto. Dobrotivý Bůh nim za
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chovejž ještě dlouho Vašnosti v rozhodné době naší! Toto přání vy
slovuje se mnou stařičký převor Ritschl a bratři žáci Antonin &Augustin.
Se vši možnou úctou porušena. se činí Vainoetin
upřímný ctitel

Arnolt Širek,

opat
v Rui Nové 28.112. 864.
385.

Starohrněnský augustinian prof. Dr. Tomáš Bratranek
(1818—1884) Sušilovi.
Posílá svou rozpravu o moravské lidové písni.
Věrné otištěna.

Hochwtlrdigeter Herr!
Ich bin so frei, Iuen in der Anlage drei Exemplare meines in
der osten. Revue (1865 1 Bd) abgedruckten Aufsatzes uber das muhrieche
Volkelied zu uhel-sondern, da. far deneelben Ir unschátzbares Buch
die Grundlage abgab. Wollen Sie zwei davon nach Beliehen an Be—
freundete verschenken, wozu ich jedoch bemerke, dass ich an Škorpil:
und Frau Mikšiček mir selber eine Zusendung reaervire. Mochte meine
Arbeit auch nur ein hischen die gehohene Stimmung andeuten, welche
mich wurend demelben erfuilte, u. ich werde mich gerklich ochuzen,
wenn Sie dieselhe Irer vieljnrigen, aufopíemden Thatigkeit sich auch
nur von feme an die Seite zu etellen, will-dig erhluren. Dankhar u.
hoohachtungev'oll

Bratranelr.

Kruhu 31. Janne: 1865.
386.

František Satora Suiilovi.
Nabízí Dědictví C. M. životopis sv. Zity.

Veledůstojný Pane Kanovniku, Vaši Milosti!
Ohdržev v roku 58ém ze společnosti Marianske v Inomosti život
av. „ty, takou uctou[l] jsem k němu zahořel, že vzdor rozličným obtíž
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nostem, které se v cestu kladly, k překladu jeho jsem se odhodlal.
Docíliv v práci svě 5—6 archů, dostal jsem zvěst, že Zivot sv. Zity
již jiný pan v práci m6, a že co nejdřív Dědictvím ss. Cyrilla a
Hethoděje vyjde. Tou měrou upustil jsem od dalšího překladu očeká
vaje, že v brzkém čase toto poučné dílo v celé své přesnosti v při
bytku svém spatřím. Než rok za rokem ubíhá, a o Zivotě sv. Zity
ani zmínky, za kterou příčinou znovu jsem se do práce dal a s po—
moci boží mam nyní celý překlad před sebou. Ze však nyní v. p.
Josef Nezval v Čejkovicích prodlíva, sdělil jsem mu úmysl svůj, na
kterýž mne zas znovu ujiltoval, že Život sv. Zity jistotně Dědictvím
ss. Cyrilla a Methoděje vydán bude. Abych tedy s čistým opisem bez
potřeby se netrápil, . času zbytečně nemařil, osměluji se s nejblnbií
úctou a nejponiženějli[!] prosbou k Vaří Veledůstojnó Milosti seobrátiti,
aby mi blahosklonně oznámiti růčila, zdali již kdos jiný nadzmíněnó
dílo Veledůstojnému „Ředitelství Dědictví ss. Cyrilla a Methoděje ohlísil,
aneb zdali já. v něm pokračovati s Vaší Veledůstojné Milosti k pře
hlédnutí a kritice předložiti smím, aby pak Dědictvím vydáno býti mohlo.
Budeli nehodnú práce má blahosklonně přijata, všemožnou pílí
se přičiním, práci svou k určité lhůtě vyhotoviti, kojiv se sladkou
nadějí, že ke cti boží & prospěiněmu křesťanskému poučení vyhoví.
Maje za to, že Milost Vaše nehodný lístek tento blahosklonně
přijíti račí, znamenám se s vií pokorou Vaší Veledůstoině Milosti
nejponíženějěí služebník

Fseraf Satora,
kaplan.
v Čejkovicích 24. Března 1865.

387.
Matěj Weithoferl)

Suěilovi. „]

Í'osílí spis P. Martynova.

Hochwílrdigster Herr Canonicus!
Unser P. Martinov uberschickte von Paris dieses Werk, welche.
ich in seinem Namen zum Beweise seiner Verehrung Hochwurdigsten
Herrn einhandigen soll.
') Srv. &. 7.

51.

Indem heute P. Rohmann nach Braun rei-et, benutzte ich dieoo
Gelegenheit, um mich dieser nngenehmen Pdicht zn entledigen. Freilioh '
ware ee mir wohl viel angenehmer wenn ich dieses Buch penónlick
uhergeben kdnnte. O wie oft habe ich schon eeit meiner Entfernung
von Bruun nu Sie, mein verehrteetcr H. H. Canonicua gedacht! u. wie
cehr wurde ich mich frenen, wenn ich Sie wieder einmnl eehen u.
cprechen kónnte! Ich bitte, mir doch nur mit Einem Worte wenigeteua
nu gegen, wie Sie sich denn beňnden?
Wie gebt ca in Bochtic_?,— Wu mncht denn H. Pf. Cyr.
Weise? Iet Schattan schon beeetzt?
'
Mir ging ea in diesen lO Jahren immer recht gut. Deo gratia.
Nun emplchle ich mich noch Ihrem frommcu Gebete und bin mit
der Venicherung meiner ateten Hochachtung u. Liebe Euer Hochwnrden
mindester Diener

Nath. Weithofcr S. J.

Walica/4. 865.
388.

Michal Christek (1825—1900) Sulilovi.
Zieilka knih. Národní práce.

Vysoce důstojný Pane!
Zasllaje timto „Dědictví Sv. Cyrilla a Mcthoda“ diplóm a epíey
mntičui podVaii [l] ndreuou, připojuji spolu po 1 výtisku „Let)picn“ .
„Rozhovorův“ pro Vás, Vyeocc důat. Panel a pro d. p. prof. H. Pro
cházku na důkaz vděčnosti, i protlm V“ ve vší důvěře, by jste při
ložených 1 zl. 68 kr. r. č., iekoito můj dluh na připojené účty p.
kněhkupci A. Nitechovi příležitostně doručiti rušil.
My jsme teď v očekávání velikých proměn politických a co
Slováci pracujeme usilovně jak při Matici neli tak i pro ubeapellenl
vydobyté poněkud národní půdy.
Ráčte [l], prosim srdečné pozdraveni vyříditi ode mne p. Freebie-'
.kovi a ostatním našim v Brně.
.
S tím do Valnostiny přízně a lásky odporoučen, ae vll úctou
trvám v B. Byatřici, 13. června 1865 V“, Vylocedůatojný Penc!

upřímný ctitel

lichal Chrhtok, v. r.

389.

Chrástek Sušilovi.
Zásilka knih. Obavy co do budoucnosti národní-.

Vysoce důstojný Pane Kanovníkn,
Pane a Bratře v Kristu drahocenný!
Na důkaz, že i v dálce pamětám na Vás, vděčím se Vám zde
přiloženým, naší Matici Slovenskou vydaným „Národním Kalendářem“.
I připojuji s neobmezenon důvěrou 3 báliky[l], prose Vás co nej
.etivěji o jejich co skorší zaslání a doručení patřičným.
Kruěná doba nastává rakouským Slovanům, “zvláště nám Slová
kům. Bože nám buď milostiv!

Do skončené přízně i na dále odporučen, trvám se vší úctou"
+ B. Bystřici (Neusohl Ungarn), 12. Februara 1867 Vašnostin

pravý ctitel a bratr v Kristu
Michal Cbrástek, v. r.,
I. tajemník Matice Slovenské,
sestavovatel „Nár. Kalendáře“.

390.

Rektor vídenské university Michael Hausle Sušilovi.
Oznamuje povýšení jeho za doktora h. c.

Revmo Dno Francisco Sušil, Canonico honorario et Professori
Theologiae" Brnnemii
Qunm inelyta Facultas Theologica Universitatis Vindobonensis

solenniter decreverit, Telnet, de Interpretatione Sacrarum Literarum
bene meritum, ad Saeenlaria Quinta hnius Universitatis splendore
augenda, honoris et observantiae causa ss. Theologiae Doctorem creare,
ac qno rite et canonice titnlo hoc perfruaris, inprimis opns est, ut
quantocyns coram Teste Antorisabili; Vices Reverendissimi Domini
Cancellarii Universitatis Vindobonensis gerrnte, a To eligendo, SS.
Ěoncilii Tridentini Fidei Professionem emittas hnjusque Professionis
emissae scriptum testimonium proferas, et in absentia fors promoveri
cnpiens, memet sive alinm S. S. Theologiae Doctorem jamjam promo
tum et in Universitate Vindobonensi probe notum sistas mandatariu-m,
'qui Tui 1000 in Doctorem promoveatnr.
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Quod utrumque, necessitate urgente per telegramma praevie
annunciatum, scriptotenns omnino postmodum intra proximos hos
dies conňrmari dehet; Promotiones academicae enim et reliqua festa
jsaecrnlaria hujus Universitatis ultimis Julii et primis Augusti diebus
hujus enni peragentur.
Dabam Viennae Austriae 100! Julii 865.
Tui observantissimps Ioannes Michael Httnsle, S. S. Theol. Doctor.
Aalae Caes. Reg. Supremns Capelíanus ct Caeremoniariua, Collegií
Doetorum Facultatis Theologicae in Universitate Vindobonensi Notarius
perpetuus.

391.

Sušil Josefu Vlkovi, faráři v Blatnici.
Ohlašuje, že přijede sbírat písně.

Velebný Pane!
Jest tomu některý již rok, co jste mne vyzval když jsme se na
železnici sešli, abych dojel do Blatnice, se tam mnoho se zpívá anarodní
melodie květou[!]. Měl jsem z toho velké potěšeni a ustanovil jsem co
nejdříve laskavostí Vaší Velebnosti použití a z ní pro sbírku či pro
paběrky svoje kořistiti. Posavade ale se mi toho dostati nemohlo
a snad nejeden člověk jenž by mně byl ]: službě v té věci býti mohl
odumřel pochovav s sebou v hrobě množství pokladu, jehož bych byl
npotřebiti mohl. Nyní ale právě jsem na cestě a přibudu dni tyto
bez mala v sobotu dne 9. sept. po železnici na Bzenec a Ostroh do
Blatnice. Píši proto, abyste ráčil lid k tomu navésti a v dědinach—
!: Blatnici přináležitýeh zpěvačky o věci tě zpraviti a je objednati
sobě neobtíšil.
Toíi jsem sobě dal práce se sbíráním a provedl jsem úlohu tu
dosti štastná? těšilo by mne ale něco nového nalézti a Vy Velebný
Pane byste z toho zásluhu měl, vyvolav mne k věci této. Zatím
přijměte ujištění úcty, se kterou ostavam
Vaší Velebnosti oddaný přítel

Dr. František Sušil,
professor theol.'v Brně.
Ve Vranovieích dne 4. sept. 1865.

392.
Suěil Vlkovi.
Děkuje za pohostinství.

Velebný Pane!
Přijel jsem domů z cest právě před otevřením lkol. Vzal jsem
s sebou nejednu upomínku příjemnou a mezi nimi na srdečné přijetí
7 domě Vaší Velebnnsti. Bylo mně tam přeblaze ». zdomácněl jeem po
těch devět dní, kteréž jsem tam mimo nůději strávil, cbtěv jenom dva
dni se tam pozdržeti. l vidim se pohnuta, nyní také píeemně díky své
za to tak laskavé boatění vyjádřiti. Při tom všechny domácí pozdravuji,
předevšemi dobrou maminku, staroetlívou a pilnou Martu, jenž ze eldmy
& z plev, jak povídají lidé, dukáty umí tvořiti. Pro ty dukaty jí po
sýlám tu malou skříni na památku; dili Bůh za rok se budu těšiti že
plna bude, přijeda do Blatnice; potom koupíme kočár a pojedeme“ do
Koatelce') na svadbu. Za mnohé zašívání pradla mého poeýlům dva
neoesěry na památku, Zanetce a Vašnoetině neteří, prosím aby rady
přijaly dárky ty; ochota, se kterou mi posluhovaly, mně k veliké útěk
cloužila a snad na rok se opět něco k zašívúuí najde.
Račte Velebný Pane to všecko dobromyslně vdžiti &mne v Mno
zachovati, jenž oatávúm s úctou díky opětujíc
Valnostin oddaný přítel

Frant. Salil.
v Brně 6. 3. Října 1865.
393.
Sušil Vlkovi.
Děkuje za hrozny. Paběrkování písní.

Velebný Pane!
Srdečné díky vzdávám za doslaué hrozny. Překvapila mue věe
ta nemělo. Věděl jsem, že nerád píšete, : tudy jsem žádného zhola lintu
neočekával. Leč tu se nene ke mně bedna a v bedně list a sladké
hrozny šetrně pokládané, aby se jim v nejmenším ueuěkodilo. Potěšilo
mne to darování velmi & jů znova srdečně za ně děkuji.
3) u Prostějova! (rodiltě n posl. působila Vlkova).
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Na budoucí ferie sice daleko : kdož ví jak tehdá bude. Ale
povděěen jsem tomu, že se róělte stsrsti, ubyl) v Kostelci & ve vůkoll
mne rádi přijeli : k službě se propůjčili při sbírání klásků; ověem to
jenom paběrování či klaeobrení jest, anu žeň již předešla. Sám ričite
věděti, že jsem věcí nových nenalezl nikde; avšak velmi mně záleží
na tom, abych říci mohl, že jsem věedy v Moravě byl, kde jen přístup
se mi otevřel.
'
S tím Vú<e> Velebný Pane Bohu porouěím & sám se lásce
Vall poroučeje a všecky domácí pozdravuje ostávúm ve vll úctě
Vaěí Velebuosti upřímý přítel

Fr. Sulil.
V Brně &. 10. listop. 1865.

394.
Farář Bedřich GeiBler Sušilovi.
Stěžuje si na poměry v novém působišti.
Několik mluvnických chyb, mě m. mně, sýlil m. sílil :: j.

Důstojný Pane !
Bůh Vám zaplat věrnou lásku, kterou v srdci ke mně chováte,
& kterou jste opět nn jevo dáti ráčil tak vzácným darem & listem
útěchy plným. Bůh'Vúm neplet, ano on sám budiž odměnou Vali et
det consolationem Spiritus s.l — V pravdě mne se dotkla, uno mne
ranila ruka Páně, &.milost jeho vzdálils. se ode mne, tak že říci mohu:
Sum desolatus et moerore ooní'ectus — sed non despero, To Bohu
chvála nenapadá mně, ačkoli nejednou jsem si přál, ronlouěeuu býti
s tělem . býti s Krietem. I v tom mne Bůh sílil, že jsem ještě ne
reptal, ani srdcem ani slovy, leč že s ukřižovaným Spasitelem jsem
vzdychal: Deus, Deus meus, ut quid dereliquisti mel Jsem sicut
jumentum coram Domino; Pán na to hovůdko břemena klade, s ho
vůdko se neprotiví, : trpí, : míní, že v každém okamžení minouti
musí. Nejbolestnějěí jest pro mne to pomyšlení, že všecky tyto tram
poty zbytečně byly. Bůh však odpust všem, kteří mne přemlouvali,
i tomu, který v rozhodně době mně podresil nohy. Od toho okamženl,
v němž jsem na Urbsnov svolil, podobám se vytknutému uudu[l], který
') ps. ubyeh.
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boli a pravého místa hledá. Neb já se nehodím pro ty zdejší poměry,.
a kteří chválili a nutili, nepamatovali na mou povahu, které se vše
hned při první návštěvě protivilo. Kdyby nebývalo má dobré matky,
nebyl bych se hlásil, a po úmrtí jejím byl bych rad odvolal žádost,
kdyby mně nebylo bývalo řečeno, že jest v tom řízeni Boží. A snad
skutečně tomu tak jest, a Bůh mne skllčil, abych obět dokonalejší mu
přinesl. Svět praví, že jsem melancholisch. hysterisch etc. Pochybuji :
Byla doba, kdy smutek můj byl nový a tak násilný, že mne takořka
porážel; nyní jest srdce sice sevřené jak prvním koncem, duch však
jest dokonale jasný. Nejhorší jest, že v této samotě jsem tak opuštěn
a vzdálen ode všech mně milých a drahých duší, kdežto ja tak mdlý
a slabý jsem, že lidské útěchy potřebuji. Jsou ovšem v sousedstvn
šlechetné duše, ale nenalezam přec nikoho, komu bych se upřlmně
zděliti mohl. K tomu 2 — ano 3 hodiny cesty. V domě vlastním jsem
také Bohu žel cizincem; neb s hospodyni jsem se oklamal. Trpím již
po kolik měsíců, a doufám, že chybu svou uzná, poněvadž spoluslužky
vše jak vidím po vůli ji činí; ale ji trápí závist, a ona závisti trapi
sebe i celý dům. Mimo to s předchůdcem soudy, s venkovským
učitelem — starým ožhralcem -—sondy, v kostele radost žadná., v domě,
nač se podívám, vše rozbouchaně, ačkoli v obydlí mem díry barvami
natřené jsou, — nervus rerum ten tam. Představte si mne, jenž jsem
po tolik let, ano od dětinství tichý a poklidný život vedl,') v takovém
nepořádku & zmatku, a nebudete se diviti, že mi teskno, a že starost
a lítost časem převládá.
Bůh Vam zaplat. Opakuji nejvřelejší díky. S Bohem. Modlete se
za mne a nezapomínejte na
Vašnostina vděčneho ctitele
Bedřicha.

v Urbanově 13. Října 1865.
NB. Napsal jsem tyto řádky, tu mně přináší posel listek Vaš.
Spatřiv ruku Vaši nleknul jsem se. Ach co to máte za marné a aby
tečné starosti. Balíček obdržel jsem ve středu, a do smrti by mi ne
bylo napadlo, že vyplacen není. Bůh Vám zaplat! Ach kdyby přístup
do Brna byl jen o něco schodnější, abych osobně díky Vám vzdati
mohl. Ja ale jsem jako na poušt, ano jako ze světa vypovězený. —
Máte o mne velkou starost, že zadumčivý a málomyslný jsem. Ach
') 1853—1865 byl představeným v alumnltě.
;—
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pusťte tu starost mimo sebe. Jsem smutkem sklíčen, poněvadž v nyv
nější poměry se vpravit nemohu a prvním koncem nahlížím, že sotva
kdy se v ně vpravím. Noviny mne překvapily. P. Křížka lituji: Dr.
Chmelíček se hodí!) Jak snadno mně mohli pomoci! P. Regens pasto
ralku, a mně starý ani-ad. Ale Bůh chce na mém místě míti hodněj
ěiho, a mně se řekne :“Recepisti mereedem tunm. Vade!

395.

Faru Antonín Fiala Sušilovi. “sm mChat-.v- “1
Děkuje za jakýsi dar a za knihy Dědictví C. M. Zve k sobě na prázdniny.
Mnoho pravopisných chyb.

Milý přemilý Bratře!

Tvé psaní naplnilo mne velkou radostí, nebo důkazem jest, že

jsi na M

a její duchovní, kteří se o prázdninách na Tvůj příchod

velmi těšili a Tě toužebně očekávali, neaapomenul. Za ten krásný a
mně přiliš milý dat z hlubokosti srdce: Pán Bůh zaplať.
Musím vyznnti, že jsem veliký hulvat, poněvadž jsem opomenul,
Tě pisebně njistiti, že jsem knihy sv. Cyrilské obdržel, a za ně ve
jménu mé vnučky ') se poděkovati. Nehněvej se proto, nebot mělo se
to ústně státi; bylo totiž s p. farářem Bystřickým a Vieehovským
umluveno, Tebe a Rajhrad v běhu tohoto roku překvapili, což ale se
stati nemohlo.
Velkou radost jsme pocítili, když noviny nám Tvé povýšení za
kanovníka oznámily. Dobře se mu stalo, bylo vykřiknutí naše, Bůh
ho zachovei dlouhá. léta a přidej ještě více.
Když na Horečka přijdu, vždy si Tebe vzpomenu a žádám Tě
tam brzy uviděti, a těším se, že se to v prázdninách jistě stane, začTě
upřímně žádám. Zřiď to tak, abys celé prazdniny, zachovali nás milý
Bůh při zdraví, u mne meškati mohl; můžem si odtud také dále do
Valach — neb jiného okolí zajeti.
Duchovní moji jakož i mé vnučky Tě srdečně pozdravuji aruce
líbají; já ale v duchu Tě líbam, a poroučeje se Tvé lásce a modlitbě,
ostavám se vší úctou
') Křížek byl snpplentem, Chmelíček po něm professorem pastorllky.
') neteře.

Tvůj starý a upřímný bratr
Antonín Fiala.
V X_elěi dne 3. Listopadu

1865. „

396.

Farář Jan Janoušek Suiilon'.
Osvěděuje svou úctu.
Několik pravopisných chyb.

Veledůstojný Pane Doetore!
Nenalesám tak příhodných slov, abych se přiměřeně poděkoval
za Vaši srdečnou náklonnost a stálou pamatlivost [l], kterými od Vás
nezaslouženě poctěn bývám. Protož užiju jadra všech lidských podě
kevacíoh způsobů: „Zaplat Pán Bůh“ a připojuji, že vždy s tou nej-—
vroucnějěí oddaností na Vás si spomínám & velký podíl beru na té
vleobecné úctě a vážnosti, která se Vám na celé Moravě nenuceně—
v tichosti vzdává, a která by se jadrně vyjádřila, kdyby naše právo
také zdravě ruce mělo.
„
Popřej Vám laskavý Bůh, abyste pod stínem toho stromu, ku
kteremu jste sám jádírko [l] do země kladl, ještě dlouho ve zdraví žil,.
nedbaje na sousedovy chlapce, kteří po jeho krásném ovoci kamením

theti nepřeativaií.
Těšil jsem se na předešlé prázdniny a zase se těžiti budu na.
budoucí, že v bytu svém zase uhlídúm nejdražšího přílnivce, kterému
se prozatím s největší 'ůotou odporoučím

vždy oddaný

Jan Janoušek.
V Třebíči 4. Listopadu 1865.

397.

Nakladatel J. L. Kober Sulilovi.
Podmínky vydání Spisů sv. Otcův apoštolských.
Písmo Fr. A. Urbánka, podple J. L. Kobra.

Veledůstojněmu P. T. panu panu Dr. Frant. Sulilovi, prof,
theologie atd. v Brně.

Z Prahy, dne 7. listop. 1865.

Velectěný Pane!

Laskavostí p. t. p. proí. Procházky zvěděljsem, že jest přáním Vaším,
bych vydal nákladem svým třetí vydaní dílo Vaše „Spisy svatých
otcův Apoltolův“ [!] Zajisté nemohu zamítnouti nabídnutí tak věhlasného
muže jako Vy jete, mnohovažený pane, ačkoliv nyní pravě měl by se
nakladatel obmeziti na publikace vydávané a nikoliv nové. Víme!
vlickni, v jaké době žijeme, kde věru i nejlepčí díla od slovutných
spisovatelův ledem takřka ležeti zůstavají. Bída takova nema. pamět
níka. Račtež odpustiti, že Vás obtěžují takou lamentací, než já nejlíp
cítím bídu, jakouž obecenstvo naše na venkově jest sklíčeno. Mimo
vlechny tyto prahídné poměry pro nakladatele přijmu nabídnutí Vaše,
srozuměn-li budete s výminkami mými, jež jsou:
Vydal bych třetí opravené a rozmnoženó vydání díla Vašeho
s právem vlastnickým po vše časy a na všechna vydání, 'a za toto
třed vydaní nabíaím Vám honoráře celkem dvě stě zlatých r. ' m. a
to: 100 zl. bych vyplatil, odprodav 500 výtiskův díla Vašeho, druhých
100 zl. odprodav 800 výtiskův nákladu 1200 exempliřův. Mimo to
12 výtiskův na obyčejném papíře Vám zdarma. Při dalších vydáních
ovšem zůstáva týž honorař za týmiž výmiukami.
P. T. pánové Dr. Borovy, Srdínko, Škoda vyslovili se o spise

Valem co nejchvalněji, než v nynějších poměrech pouan
prý jest
na menší odbyt, poněvadž prý se může odporučitijen co příručna knížka.
Prosím, byste, přijav výminky tyto, zaslati mi ráčil revidovaný
a opravený výtisk; nepřijmete-li jich, račtež to p. prof. Procházkovi
sdeliti, jenž mi to příležitostně oznámí.
Poroučeje se Vám, veledůstojný pane, v další služby Vale, zůstávám—

ee vší úctou oddaný

J. L. Kober.

398.

Josef Dunder Sušilovi.
Nabízí rukopisy k vydání.
Adrcma na str. 40: Vysoce důstojnému, vysoce učsuůmu pinu, panu Františkovi

Ialilovi, čestnémukauovníku, c. k. p roíessor

u th cologic,

členu více spolecnosti

včdeckých a dobročinných, laskavůmu Vlastenci atd. atd. v Brně. Briiun Land Hahn-.
—- lalítko na 5kr. znlmce: Prag 26/3. 8, N. —- Brůna 27/8.
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Vysoce důstojný a vysoce učený pane Professore,
Lásksvý Pane Vlastenče!
.
Chudý ale upřímný Čech posílá Vám tento lístek, a prosí, aby
jste mu ráčil prominouti jeho opovážlivost, že Vás obtěžuje. On silné
a důvěrné doufá, že skrze osobu Vaší Důstojnosti bude účasten božího
požehnání. Tato boží milost má vyplynout z hotové práce, která ve
dvou rukopisech záleží. Jeden jest učebná kniha pro hospodářské školy
vyššího vzdělání, a hospodáře vůbec; druhý jest návod pro školní
čekatele a učitele na obecných školách, jak by prvopočátkům názorně
ve školách dítky učiti mohli. V Praze nelze se obejíti o nakladatele.
Jeden z těch rukopisů ležel za nějaký čas 11 hospodářského rady
Komersa, a druhý u vyšehradského kanovníka Vinařického. Věc jedna
i druhá jest dobrá a snad výborná, jen třeba ještě, aby se jí pomohlo
na boží světlo, a potom teprva ukáže se boží požehnání. Než potud
není v Praze nikoho, kdo & anby náklad podniknouti chtěl; každý
.naříká na zlé časy, na špatný odbyt a na okrvácení.
Uctivé podepsaný neví, co má s rukopisy počíti, aby nezůstaly
vždy rukopisy nebo nebyly docela. zmařeny. On v mnohé věci dobře
prospěl, a kterýkoliv štípek zasadil, & kdekoliv ho zasadil. ujal se a
dobré ovoce nese; radost a útěcha jest ovšem z toho ten nejlepší
výsledek. On by ještě z oslovených prácí měl rád tu radost a to
potěšení, aby ještě, dokuď jest živ, byly tiskem vydány.

A když podepsaný, v Praze nikoho nakloniti nemůže, pospíchá
k Vám Vysoce učený Pane Professore s prosbou do Brna, by jste se dvou
těch prácí ráčil ujmouti, jaké jisté dle obsahu velmi dobřeatakřka kla
sicky a soustavné sepsány jsou, aby někdo buď kdo bud tyto spisy
do tisku přijal a českému lidu skrze přízeň zámožných a osvícených
lidí přístupné učinil. V Moravě hospodářská společnost, biskupské
konsistoře pěkně by mohly ruku otevříti, kdyby bylo přátel věci
náchylných.
_
Račte odpustiti, že se opovážil obtěžovati Vás Vysoce důstojný
a vysoce učený Pane

ponížsný služebník

Josef Dundsr,
musejuí skriptor.
858/11.

V Praze dne 26. břena 1856.

399.

Josef Antonín Šrůtek (1822—1901) Sušilovi.
Přímluva za prof. V. Steinmanna.

V Hradci Králové 17/3 1867.

Vysoce Důstojný Panel
\ Račtež odpustiti, že se opovnžuji, soukromé prosby přednášeti.
Vilém Steinmnnn, prof. renl. gymn. v Táboře, zkoušený & způ
sobilý pro vyšší gymnasiu, žádá u vys. c. k. místodržitelství v Brně
za pr0půjčení jednoho místa při nově zřízeném gymnásiu" českém či
moravském.
Záleží mně na tom, aby cíle svého došel; nebo zamiloval -jsem
si ho co velmi hodného muže, a to bylo také příčinou, proč jsem mu
svou net co strýc a poručník za manželku svěřil. Kommunilrece
s Táborem jest velmi obtížná, tudy sám také toužím, aby Tábor na
Brno byl vyměněn.
Račte mi dobrotivč poraditi, kde bych se měl uebáueti písemně
nebo snad osobně, a může-li Vaše Vznešená Důstojnost také olovem.
svým spolu působiti.
'
Zá dobrotive pokynutí — listem nefrankovnným — budu velmi
povděčen, znamenaie se prozatím v plné úctě &lásce Vaší Vznešené Důst—i
nejocbotnější sluha.

J. A; srank,
konsist. radní

: tajemník.
400.

Dčknn Jan Ooitek Suiilovi.
Díky za knihy, pozdravy. Náboženské pomčry.
L. J. Ch. et. J. C. M. 1

Hocbverehrter, liebwertester Freund u. Bruder!
Dein liebes Schreiben von 21. the. — obwobl in bóhmiscber
Sprache abgefaílt, hat nícbts destoweniger die lebbáftesten Geí'uhle der
Freude und der innigsten Theilnábme bei mir erweclrt und mir Deine
unwnndelbáre Eenensgtlte im 'bellsten Licbte neuerdinge gezeigt;
35
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daher mir ein jeder Deiner Briefe — besondere in bóhmischer Sprache
lieh und teuer sein wird, weil ich,:mBer—dengeschilderten Aunehmlich
keiten sugleich die Genugthnung haben werde, mir die slavische Sprache
iu ihrer schónen Form und ihren kórnigen Ausdrucken — wenigstene
theilweiee anzueignen; — wobei ich tiberzeugt bin, dass auch mein
Schreiben iu deutscher Sprache sich Deinea gutigen Wohlwollens er
freuen wird.
Die mir uberschickten Werke Deiner Muhe und Deinea Schwei
Bes werden mir stets ein kóstliches Andenken bleiben, und ioh werde
lelten einen Tag vorubergehen lassen, ohne dieselben zu einer auf
merksamen Lektllre au henutzen, u. aus denselhen eine geistige Nahrung
zu schópfen. — Und vor meinem Tode werde ich dieselhen in solche
Hunde ubergeben, welche selhe ihres gediegenen Inhalte wegen —
wahrhaft im schatzen wissen u. ihres begabten — gefuhlvollen Ver
fassers dankharst gedenken werden. -— Und da ich fur diese Deine
— in materieller u. geistiger Beziehung — so werthvolle Gabe vor der
Hand keine ehenburtige Gegengabe bieten kann; so bitte ich Dich
sehr, mir Gelegenheit zn verschafi'en, um -— in welcher Weise immer
— Dir meine lebhafteste Dankbarkeit bezeigen zu kónnen.
Wenn Dir Dein Anfenthalt in meinem Hause und in meiner
Umgebung autraglich und angenehm war, so wirst du mich sebr er
freuen, wenn der liebe Gott Dich und mich gesund am Leben erhalten
wird, mein Haus auch im kunftigen Jahre mit Deinen guten Freunden
— dem hochw. Herrn Konsistorialrath und Professor Procháska und
dem mir in Neureisch unbekannt gebliebenen — hochachtbaren Herrn—
Brandl — zu einer lángeren lundlichen Excursion zu benutzen u. eine
Gelegenheit zu verschaifen, so liebe gute Freunde ganz nach Herzen-
luat genieBen zu kónnen.
Nach der Secunditz in Wolframitz — nahm ich meinen Rack
weg uber ProBmerítz, wo ich den neu hingekommenen H. Dechant
Marek zu Mittag besuchte, und dann gegen Znaim fuhr, wo ich uber-
nachtete; am folgendenTage kam ich gesund nach Hause, wo wir
uns sehr oft uber die verschiedenen Erlebniase wahrend Deines hiesi
gen Aufenthaltes mit herslicher Freude besprechen.
Die Agitation gegen die kath. Kirche ist in ein so trauriges
Stadium gelangt, dass wenn wir dieVerheiBung des góttlichen Hirten
per Kirche nicht button, wir wahrlich verzagen muBten. — Dech der
góttliche Hirt wird seine Kirche nicht verlasaen, u. „die Pforten der
Halle werden sie nicht uberwaltigen“; — daher wollen wir unverzagt.
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— ja muthvoll der anunft
entgegen sehen, und unsere schwachen
Krafte mit unserem gottbegeisterten Episcopate — angeklammert any
den unverruckbaren Felsen dea sichtbaren nnd nnsichtbaren Oberhirten
— kampfbereit vereinigen. Freilich wendet der hóllische Geist alle
unlautern und períiden Mittel an, um die katholische Kirche herabzn
wíirdigen, ja gana an vernichten; — so waren die Adressen der Ge
meinden dea Jamnitzer Dekanates im besten Gange, ale durch den
letzten MinisterialerlaB fast nnubersteigliche Hindernisse — der Aus
fuhrnng sich entgegen stemmen; da. gute katholiscbe Volk ist durch die
k. k. Bezirksumter und durch andere feindliche Emissure ganz verwirrt
und miBtranisch gemacht und entschlieBt sich sehr ach'wer— ja oft gar
nicht za den Unterschriíten auf die obbesagten Adressen. Daher konnte
ich bisher blos eine kirchlich gnostige Erklanng des gesammten
Lehrpersonals aus dem Jamnitzer Schuldistrikte — an das hohe Kon
.sistorium absenden; mit den Adressen an Se Majestat munte ich vor
liluiig sistieren, obwohl ich von mehreren Gemeinden die bezuglichen
Adressen mit Unterschriften schon erhalten habe. Es will daher der
gesammte Dekanatsklerus — vor der Hand eine Znstimmungsadresse an
b'e. bíschóňiehe Excellenz richten, um so unseren festen AnschluB aa
die kirchlichen Grundsatze des hochwurd. Episcopats zu constatiren..
Deíne frenndlichen Empfohlungen und GrtiBe habe ich bereits an
die hiesigen Geistlichen — an meine Hansangehórigen und an die
íibrigen Herrn habe ich bereits [tak] ausgerichtet, welche alle ihre
innigste Verehrung und herzliche GruBe —gegeneeitig an Dich melden
lassen; nebstbei lassen meine Hauegenossen Dich ehrfnrchtsvoll and
demůthigst bitten, in Deinem frommen Gebete ihrer eingedenk lu sein;
und indem ich Dich und uns alle — so auch die hl.katholische Kirche
in den Schutz Gottes und die Furspraehe Mariae empfehle, bin ich
mit einer geistigen Umarmnng n. henlieher Liebe
hochachtungsvoll n. unverandert
Dein anfriehtiget ergebener Freund n. Bruder
Johann Ocitek.
Jamnitz 28/10 1867.
401.

Jamwwlwi—
O bytě pro nemocného Sušila.

Pochválen buď Ježíš Kristus!
Vysoce učený Pane Doctore!
Psaní Vaší Milosti jak mého staříčka tak i mne velmi dojalo.
S radostí na příchod Váš se již předkem těšíme a důvěrně doufáme,
že na přímluvu rodičky Boží opět Své předešlé zdraví zde nabudete.
Co se týká přeiícího obydlí, tak jsem se již poptával, a dílem
také již něco vypátral, a sice podle libosti a na výběr pana Doctora.
— Příbytek pána p. Fr. Kynického 1, znáte. Tamt by byly dvě setnice
s různým vchodem, jsou vedle sebe a mají také k příchodu společné
dvéře — těž jest při tom a i kuchyně. Toto obydlí má měsíčně 22 zl.
:. č. státi. — Opodál nalezl jsem druhé místo, totot má také 2 svět
nice než však jeden toliko vchod, tak že se z jedné do druhé pře
cházeti může. Toto obydlí jest vymalované, jest při něm kuchyň a
i pěkná stromem obsazena zahrada. Ty dvě světnice mají však mezi
sebou dveře |! uzamykání. Při tom jest ten domek více na osluní —
mně by se ovšem více toto obydlí líbilo nežli předešlé. Tento byt
stojí měsíčně 20 zl. r. č. K pozorování jest však, že obojí tyto byty
nemají žádného poschodí. Taková bytnost byla by jen v hospodách
!: naleznutí — což ale však jen s nepokojem etc. spojeno bývá. -—
Ostatně to všechno závisí a libitu Vestrae Claritatis. Při tom Vaši
Osvícenosti také upozorňují na to, abyste Sobě Své peřiny (crabatum)
sebou vzíti ráčil. Lůžko a tak nazvaný strohsok, to jest slámou do
sytosti nakrmený žoch aneb pytel se dostane. — Račtež jen Svou vůli
v jaké kolvšk záležitosti a okoličnosti mně oznámiti a já hotov budu
s radostí a ochotností Vaší Důstojnosti k službám státi. Od mého co
křen zdravého staříčka následuje srdečně pozdravení. — Prosím o brzké
psaní, abych za včas s jistotou s jedním aneb i s druhým straněva
bytu jednati mohl.
Zůstávám ve vší uslužnosti Vaší Velebnosti

služebník

Jan Šubert,
coop.

V Bystřici pod. Hostýnem dne 27. dubna 1868.

P. S. Sumatur penna ad corrigendos errores.')
') delicienta.
') Bylo toho.!cba,

neboť v obou dopisech jest náramně mnoho ohyb.

402.
Šubert Suěilovi.
Povoz pro Suěila na nádraží hulínské.

Laudetnr Jesus Christus!
7ho května 1868.

Důstojný pane Doktor! '
Sapienti pauca. _ Dne 15tého toh. měsíce — jak Vaše Osvíce
nost ráčila paáti jistojistotně bude na nádraží v Hulíně můj trakar u
mého staříčka voaka i jeho koně Vaši Osvícenost čekati. Na ten trakar
se nechá v sadu čili nad roavorou tak nazvaný kofr přivázati. Ostatní
nadrabí, iako peřiny, vařečky a i kolébka se může dovnitř vložiti.
Ját myslím, že druhého vom pro tak nazvanou pakaš zapotřebí nebude.
Co se bytu týká, bude také dle žádosti přichystán. — „„ —u„ — —
—u„ ad Mariam Propera per spicas atque sagittas. Očekáváme Vaši
přítomnost s tonžebností. Prozatím s Bohem.
Vaší Osvícenosti

ochotný sluha

Jan Šubert
Coop.

Dodavky.
403.
Tomáš Bečák Suěilovi.
Překvapen založením Dědictví C. M. ale přece nabízí svou pomoc.
Odpadlík Brázdil. Srv. str. 154 dd.
Psáno na m. ou.

Velevážený Panel
Nehorěte se, že Vám tak dlouho neodpovídám, odpověď sama
mne snad poněkud vymluvna[í] učiní. Ze mi Vaše počínáuív Brně ne
jen lhostejne býti nemohlo, nýbrž nad miru překvapiti muselo, budiž
Vám především to patrným důkazem, an jsem už r. 847 nsěe apoštoly
v čelo svého kancionalu postavil a jen čekal, s jakým osudem se
kniha asi potká, a proto. záměr svůj i před svými přátely tajil. Teprv
v r. 848 jsem se svým přátelům svěřil, že bych snad i na Moravě
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nějaký ústav na spůsob D. S. J)) zarazil a k tomu cíli svůj kancionál,
který už tehdaž hojného odbytu měl, věnoval, z čehož mne však opět
a opět snad :; dobrých přlčin zrazovali. Chtěje však pozdějih sbírku
na pomník našich sv. apoštolů v našem časopise ')zavesti[í], sdělil jsem
svůj záměr několika známým z Brna a Olomouce, avšak z mého na
vrhu vylihla se neblahá jednotaJ; Tropení jednoty nemohlo ovšem v mém
úmyslu býti, pročež jsem se znova snažil úmysl svůj uskutečniti a
sice pod záštitou sv. Cyrilla a Methoda, jehožto slavná jména kancio
nálem a časopisem v náš lid_vštípiti jsem napřed hleděl. Vy ste mně [l]
předešli .— Tu jsem poněkud opět nevěděl, coby mi činiti bylo.
Vaše psaní rozhodlo, a ustanovil jsem se na tom, že i svůj účel
s Vaším vedle

sil mojich sloučiti se vynasnažím, a pročež ——neznaje

blíže věc — činím Vám následné návrhy:
Zádáte, abych co spoluzakladatel se 100 H Vám se přivlělil?
Aneb chcete, abych Vám asi 300 exemplárů přiloženého kaneionálku
po 30 a 36 kr. ihned zaslal, jež byste snadno ve Vaší diecesi kde
můj kancionál uveden je jako v Blansku, Náměšti, Rožné atd. odbyli
a přes 150 fl utížili [tak]? Aneb zavděčil bych se Vám, kdybych, započínaje
od druhého vydání, celé dílo „Dědictví“ na vždycky pepustil, kteréž
by při každém vydání (po 5000 expl.) ústavu as 600 H. stř. vynášelo?
Ovšem že hodlám i větší kancionál časem svým takovému neb podob
nému ústavu věnovati. To však budoucnost rozhodne. To vše vemte
v úvahu a zpravte mne o výsledku. Rozumí se samo sebou, že se
o údy všemožně postarám.
Práce však pro okamžení na. se vzlti nemohu, an jsem sám něco
započal a mimo to pastýřskou prácí příliš zaměstnán jsem; neb větší
díl pastorace při lokalii Chropínskě leží na mých ramenou.
' Pro „Hlas jednoty“ udělám co možná, prozatim posílám článeček
přiložený, nevím přijde—liVám vhod; pochází z ust kroměřížského
kanovníka Dědka. Pošlete mi ještě jeden exemplar Vašeho časopisu
na kněhkupce Neugebauera, který jej i vyplatí.
Ptáte se mne také, co p. Brázdila popletlo? Příteli, Voltair nebo
raději nevěra, aspoň ho nazývám v tom smyslu atheistou, v jakém sv.
Řehoř a Augustin atd. ariany atheisty nazývali. Bohužel, že teď sedí už na
kvasniclch, ačkoliv s excommunieací snad z dobrých příčin váhají.
Škoda jen, že v proceduře — aspoň dle mého zdání — chybyli[!], an
') — Dědictví sv. Jana.
*) Cyrill a Method.
') Moravská národní jednota sv. Cyrilla a Methnda.
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jej na základě babských pletek, DBČLVŠCmu dříve žádného napomenutí
a nebyvše o dogmatickěm bludu přeavědčeni, ihned suspendovnli;
brzy na. to nazývá ho jeden vznešený prelat v jednom dopisu třikrát

“hříš níke m, a teď v nejnovějším čase opětjiuý: „Einen sittenreinen
und berufeeifrigeu Priester“.
Brázdil hodlá své ospravedlnění, jakmile excommunikován bude,
veřejnoati podati; můžete myelit, co a; obsahovati bude. Co tedy
myslíte o této věci? Já 5!pOú[l]chci ještě něj zkou addresaujnenem jeho
přátelzde zařídit, která by <)bsah3vn|a> pmze bratrskou prosbu, aby
svůj krok uvázil a nečinil jej knpně na. ujmu naší církve &národa.,
a pak mu ji podati; chcete-li, učiňte také něco a pošlete to na.mne.
Bůh ho sám osvítiti a napraviti račiž. P. Narcissua snad už Vám psal,
že peníze obdržel.
Žádaje Vám & Vašemu Dědictví všeho zdaru a požehnání, trvám
s vší úctou Vašnosti

nejoddanější ctitel

Tom. Beěák.
V Kyncl. na den sv. ap. Cyrilla a MethodaJ)

404.

Kněz Jarolím Lýsek Sušilovi.
Posílá olomouckou kurrendu o Dědictví C. M. Žádá o překlad ně
meckých písní pro tovaryše a nápěvy .keGalašoyě Muze moravské. Nemoc
arcibiskupa Olomouckého.
Nedotovauý dopis pcáu and

1853.

l'. T.
Mnohovázeuý, Láskavý přítelil
Z Olomouce od bývalého žáka Vašeho několik řádečků sproabou.
Předně ad captaudam benevoleutiam Doctiaaimae Reverentiae
Vestrae posílám Vám Naši kurrendu Conaistorialní, jednajícío Dědictví
SS Crhy a Strachoty; pak ale bez prodlení pronáším mou prosbu.
Můj kolega Vikář Cernoch, zakladatel spolku tovaryšův v Holo
mouci, vydal svazek píaní německých pro tovaryše. Nahlížeje však, že
pro většinu slovanských tovaryšův písní ještě větší potřeba, jich však
') tehdy 9. března, roku 1849 nebo 1860?
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nikde k dostání, uvolil se na pobídnntí mnohostranné, i pro elo
vaneké tovaryše svazek českých písní vydali. K tomu cíli by on velmi
rád, by přiložené písně od Vše dle udanébo nápěvu byly přeloženy.
Vy, Vážený pane Professor, zajisté prosbu tuto splníte, a co nejdříve
možna, překlad těchto písní mně laskavě odešlete; neb pílíme, by věc
tato — příliš potřebná. — co nejdříve světla božího spatřila.
Neoeměloval bych se Vás prosili, kdybych nebyl přesvědčen, že
všude, kde se o vlasteneké počínání jedna, Vy Vašich eil znamenitých
rad popřívate.
A nyní druhou prosbu! Mate-li nápěvy na musn moravskou,
aspoň na 14 dní mně jich račte půjčiti, neb též pro P. Černocha jich
potřebuji, Dejte balík Fryčovi, on at cestou ouřední od fary S. Petra
na Holomouckou konsistoř tu věc adreenje.
Náš kníže pln jest nemocen, má bic leafem.
Jinak nemame nic nového; těším ee Vás v Červenci nviděti.
Poadravujte všech, jenž si někdy na mne opomenou.
S Bohem !

Váš oddaný vděčný

Jarolím Lýsek.
405.
Záci Sušilovi.

K jmeninim
Důstojného a Velectěného

Pina Pana
Františka Sušila

Profeeecra Theologie ».
Kone'atorního Rady, Starosty Dědictví S. S.
Cyrilla a Mulhodin, etc.
(vd

vděčných žáků.
Dne 16. června 1855.
Když se po smutném počasí elunéčkem

vítaným veemír probudí, jaký tn
přírody pleený zpět a dik a jaeot
kol se ozývá!

Tam ve výsostech hlasy, tu vznikání
povstalých z spánku květinek, vše jásá
nad jarem vzešlým: tak i my plesšme
díky jevíce.
Slunce zářící utrobám našim Tvé
jest živě, mocné slovo, jenž silou svou
stále nás vzývá lru činům šlechetným,
bláhu dadoucím.
Nadšenou láskou ku Bohu kdo řeč Tvou !
neznal by, kdož těž nepocítil jemné
proudy slov jemných jako déšť libý od

srdce tekoucích?
Tvým vždy roznítí se slovem milostným
k záměrům vyšším, vznešeně ku lásce
srdce nestálé; na. pravou je dršhu
Ty vždy uvádíš.

Na slabý vzhledniž ten ohlas děků a
úcty záslušné & nelíčené; hle,
co věrní, hodní synové my se dnes
k tobě tulíme!
Kýž nebe přání, vyslyší vřelé, kýž
Tvého prodlouií dny žití, snahy Tvé
kýž zde již v nových a nových radostech
odměny dojdou!
At nezastíní trudn mrak čelo Tvé
nikdy, st dlouhý zachová Tě čas nám
Bůh, vřelé přání toíě, jež sbor žáků
vzhůru zasílá.

Vzhůru nuž prosby k nebesům zalette!
Tam, kde u stálých pramenech se prýští
slast nevyslovnú, oblaží rndosu
Otce pověčně.

406.

Klerik rajhradský Method Halabala (1833—1914) Sušilovi
Blahopřání ku imeniném.

V Brně, dne 16. června 1858.

Vysoce důstojný, Velebný Panel
Národ Moravanův hlučně jásá,
A co svátek slaví dnešní den-,
Nebot Tobě jesti zasvěcen,
Tobě naše srdce diky hlásá.

A to proto, že Ti vlasti spása
Vezdy na myšlence tane jen:
„Blaho vlasti není pouhý sen,
Neméně však blaží církve krásal“

Hospodin Ti za to žehnej stále,
Národ úctu vděčnou Tobě vzdej,
Zásluhy Tvé uznávaje, chvále.

A když jednou sladce usneš v Pánu,
Vzhůru k slunci jako orel spěi:
Tam Tě čeká sláva blahých stanů!
Metod Halabala.

407.

Akademický čtenářský spolek v Praze Sušilovi.
Oznamuje jmenování čestným údem.
Na (“ listovém papíře vyraženo: Akad. čten. spolek —- Akad. Lesevereiu.

Velectěný Panel
Akademický čtenářský spolek v Praze vyvolil Vás ve svém
valném shromáždění dne 15. listopadu 1860 jednohlasně za svého čest
ného úds. Výbor téhož spolku odesilaje Vašnosti na důkaz toho diplom
“doufá, že poctíte české studenstvo university a techniky Pražských
.přijetím tohoto důkazu jeho úcty k Vám. Přistoupením svýmk spolku
našemu co čestný úd rozmnožíte řadu předních mužů našeho národai bratr
ských nám kmenů Slovanských, které s hrdostí čestnými údy svými
nazýváme, jakož jsou: Palacký, Rieger, Šafařík, Purkyně, Štulc, Vina
řický, „miláček 'Slovauů“ biskup Stroszmayer, hrabě Kušelev-Bez
borodko a j.
Jak z přiložených stanov lze Vašnosli poznati, jest účelem spolku
mašeho: „povzbuzeni s. pěstování vědeckých snah“ mezi údy svými,
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posluchači to vysokých škol a ústavu politechníckélio. Zajisté se ne
klameme majíce za to, že účel ten i Vašnostíny pochvaly dojde, a
netřeba snad leč doložili, že vznešenosti a vážnosti účele[!] toho úplně
sobě vědomi jsouce, upřímně se snažíme, seč síly naše jsou, abychom
vstoupivše v život veřejný ve prospěch národa a vlasti co nejvíce
působili mohli.
Volíce sobě muže výtečné za údy čestné, abychom na těchto
vzorech tužili snahy své a učili se žíti jen vlasti a národu, chceme
zároveň, aby zastoupeni byli všíckni národové slovanští a jich země.
Zvolivše již dříve starostu našeho Palackého, zvolili jsme i Vás, vele
ctěný pane, aby přední hvězdy drahé nám sesterské Moravy svítili[!]
nám na čestnou drahu naši.
Doufáme tedy pevně, že Vašnost přijmouc tento důkaz naší hlu
boké úcty nakloní se nám přízni svou a rozmnoží tak skrovný posud
počet příznivců našich.
Poroučíme. se Vašnosti do laskavé pameti.
V Praze dne 23. června 1861.

Výbor akademického čten. spolku.
Vácslav Neuman, předseda.
Rob. Nápravník, jednatel.

408.

Akadem. čten. spolek Sušilovi.
Děkuje za dar.
Spolkový nadpis týž.

Velectěný Pane!
S ostýchavostí chapu se péra, bych dostal čestné povinnoati na—
šeho spolku. Vašuost jste v laskavostí své již před dréhným časem
poctil skvostným darem spolek naš, který však posud se ani nepodě
koval. Než Vašnost nezazlí zajisté spolku provinění toto proti pravidlům
slušnosti, jelikož výbor, jemuž to přísluší, na prézniny se rozejel
tak že vína na jednotlivce, ne na celek padá"
Protož nemusím se obšvati, že Vašnost pochybovati bude o vděčné
radosti, jakouž všecky údy našeho spolku Vašnostin list, pln laska
vostí a přísně naplnil. Přijmiž Vašnost laskavě naše nejhlubší srdečné
díky za tuto čest nam prokázanou a račte být přesvědčen, že veškeré

“O
síly své vynaložíme nato, abychom důstojnými se stali Vašnostiny
přízně. Kojíce se sladkou nadějí, že Valnou: i na dále milostivým nám
zůstane příznivcem, jsme
Vsánosti oddaný

výbor akad. čten. spolku.

Za výbor:
Rob. Nápravník, jednatel.
V Praze dne 26. října 1861.

409.
Olomoučtí bohoslovci Sušilovi.
Žádajl' o radu stran vypsání ceny na drama.

Veleučený a Důstojný Pane!
Všeobecná úcta, která Vale jméno doprovádí a. nelíčená důvěra,
kterou se k Vám neseme, káže nám, abychom bez Vaší rady a Vašeho
úsudku nepodnikali, co v úmyslu máme. Z ostatkových divadelních
představení, které[l] jsme mezi sebou po tři dny zařídili, ujala se v nás
myšlenka, abychom žijíce ve veliké vigilii tisícileté památky příchodu
sv. našich věrovčstů k důstojné oslavě tohoto příchodu vypsali cenu
na historické dráma náboženského obsahu z prvních dob křestanství na
Moravě a v Čechách. Myšlenka ta rozletěla se v málo okamženích po
celé semináři a došla takového účastenství, že již posud 120 zl. r. č.
mezi sebou pojištěných máme. Jelikož ale tato suma jeětě nedostačuje,
chceme s přivolením našeho dp. představeného i milé bratry naše
v brněnské semináři k účastenství vyzvati. Tam však,jak z veřejných
listů a soukromých dopisů se dovídáme, neblahé se vyskytly různice
i nevíme tedy jakým spůsobem bychom nejúčinlivčji na ně působiti
mohli. I skládáme tedy na. Vás, mnohovážený Pane a přiznivče nás,
poníženou prosbu, abyste nás úmysl milostivě posouditi, spisovateli
obvod jeho činnosti vyměřiti a nám radou býti ráčil, jak bychom nej
lépe tímto úmyslem ku 'slávě Boží, ku cti našich sv. apostolů, ku po
znání prvních našich dějin církevních, ku mravní zachovalosti zkvéta
jících divadel ochotnických s pomocí Boží působiti mohli.
Uznejte drahocenný Pane v tom, že na Vás se obracíme, naši
dětinnou lásku k Vám a buďte naším rádcem.

Ve svatvečer sv. Cyrilla a Methodějel) 1862.
Vašuosti nejoddanější
slovanští bohoslovci v Olomouci.

Frantisek Chudoba,
podjáhen
Frant. Sal. M_artilik
Jan Pospíšil , pod
'aheu
vaj-m 2.nh ( Jindřich StUPztŠlibofor n jusu 4. roku

Karel Ambros

Frant. Klabazňa,
podjahen
Frantisek Bauer ')

Štěpán Palasek
"jenu Lroh (Janet
MatoušDroběna
Leieuar

"jusu 3.roku[ Michael
ŠEŠVŠDOE
AntoninLibosvirský
410.

Al. V. Šembera posílá Sušilovi návrh žádosti k místodržitelství stran
ruského řádu (srv. č. 52 d.)

Hochlóbliche k. k. Statthalterei!
Se Majestat der Kaiser von RuBland geruhte mir laut dem in
originali u. in deutscher Úbersetzung heiliegenden Diplome den St.
Annen Orden lI. Glasse zu verleihen. Ich erlaube mir daher die
ergebene Bitte su stellen: Die Hochlóbl. k. k. Statthalterei gemhe
mir im geeiguaten Wege die Allerhóohste Bewilligung wolgeneigst zu
erwirken, diesen Orden annehmen u. tragen zu durfen.
Brunn.

Rubrika : venku:
Au die mahr. k. k. Statthalterei
F. S. etc.
bittet um Erwirkung der Allerhóchst Bewillig etc.
Beilagen A n. B.

V německém překladě račte slovo ]: an o vník
411.
Třebíčská Beseda měšťanská Sulilovi.
!) 9. března.

*) pozdější hrdinů! arcibiskup, dle písma pisatel um.

vynechati.
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Děkuje za darování výtisku Nár. písní mor. a zve k opětné návštěvě
Vaše Blahorodí

mnohovéžeuý pane professore!
Nemélo byli jsme překvapeni obdrživše[l] od Vašnosti nejen tak
krásný přípis, nýbrž i také tak ušlechtilý dar — sbírku národních
písni moravských Vaěností vydaných asklédajíce za oboje nejvroucnějěí
díky ubezpečujeme, že sbírka tato vsem našim čtenářům k potěěe a
vyražení sloužiti bude Se zvlaětním [l] zalíbením čtli isme ona slova
Vašnostiua vzácného listu, kde jste vysloviti réčil, že se Vám v naší [!]
besedě líbilo; nebot iest nám to důkazem, že se nacházíme na pevné
pudě [!] a pravé cestě k uskutečnění snah našich národních. _Netřeha
ani podotknouti, že by nás velice těšilo, kdybychom ještě vícekrate tak
vzácného hosta v kruhu našem uvítati mohli.
Se vší netivostí
Vašuosti

cddaný výbor „besedy měštanské“.
Dr. Hanel, starosta.
V Třebíči, dne 4. ledna 1864.

412._

Vyškovské ,;Hana“ Sušilovi.
Oznamuje jmenování jeho čestným údem..

()d čtenéřsko pěveckého spolku „Hané“ ve Vyškově.

Vaše Veledůstojnosti!
Nadtčený spolek náš „Hanů“ uznévaje zásluhy Vaší 'Veledůstojw
nosti o národ československý vůbec a na Moravě zvléět, usnesl se ve
valné hromadě ze dne 13. srpna b. r. na tom, vděčnost svou na jevo
dáti tím, že Vaši Veledůstojnost za č e s tn é h o ú d a nadtčeného

spolkujednohlasně

vyvolil.

V uctivosti podepsaní kladou sobě za čest vzléštní[l], uadřečené
nanešení-se valné hromady Vaší Veledůstojuost prozatím ve známost
uvésti a kojíce se hlahou nádějí, že skromnou tuto z upřímného slo
vanského srdce jdoucí poctu jakož'i v brzku vyhotovena býti mající
dotýčný diplom ku chloubě spolku našeho blahosklonně příjmouti
réčíte, trváme v hluboké úctě
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iménem výboru

Jan Vavrecska,
předseda.

JUDr. Josef Kůrek,
tajemník.
Ve Vyškově dne 15. srpna 1867).

413.

Kojetinský „Jaroslav“ Sušilovi
posila diplom čestného (ida.

Veledůstnjný Pane!
Zpěvácko hudební spolek Jaroslav vyvolil. vzhledem k Vašnostiněř—
zásluze velké o národní zpěv, Vaše Blahorodí ze_svého čestného lide,.
o čemž nížepsaný představ Jaroslav.. přiloženým diplomem Vašnostin
ve vbi úctě uvědomuje.

V Kojetině 31. srpna 1865.

J. Višniowsky, .
předseda.
Ed. Sahanek,
jed uatel.
414.

Redakce Květů (1866) Sušilovi.
Slova 'Fr. Sui — Brně: zdají se psána býti rukou Nerudovou, ostatní asi dle
redskčního formullře.

Blahorodómu pánu panu Fr. Sušilovi, profesoru theologie v Brně..

Podnikajiee nový časopis belletristický. iemuž dáváme akkredito—
vané jméno „Květy“, spolehame se ovšem a předevšim na to, že se
nám povede spoiiti veškeré kloudué sily literaruí pod prapor jediný.
Důležitost dobrého časopisu belletristickébo, důležitost i_ehopro uynějleku
i budoucnost českého národa cidlte[l] zajisté sám v téže váze, ve které—
my. A protož doufáme; že 'neodepřete vzácné své podpory nám v oka
mžiku tak roshoduém, kdy dokazati se má, ie-li v nás opravdu sily
původní a života opravdu uměleckého.
Těšíme se na brzkou odpověď, jakož i na vítané zasilky [!1.,

514

Vaše, podotýkajíce jen ještě, že nakladatelstvo naše (Julius Grégr)
určilo honoráru za arch tiskový (kvart) dvacet zlatých r. m.
V úctě a přátelství oddaní
Vítězslav Hálek.
Jan Neruda.
415.
Sušil Borovému.
O korrektuře výkladu NZ; a novotách jazykových. Srv. č. 354 dd.

Důstojný Panel
Lituji, že jsem příčinou stal se nesprávností tisku ve čtvrtém
archu evangelia sv. Jana; byla v tom více nehoda nežli vina. Já jsem
psal při odbývání třetího archu, že asi na čtrnácté dní se vzdálím
“z Brna a na to dne 29. aug. jsem znova psal z Brtnice u Jihlavy, že
si několik dnů ještě přidati musím. Možná, že důst. p. starosta listu
nedostal; také jsem v tom chybil, že jsem oznámení to o své v Brně
nepřítomnosti neadressoval tam kam se vlastně státi mělo, na direkci
“tiskárny. Později odpraviv v Brně korrekturu čtvrtého, pátého, šestého
a sedmého archu opět jsem se vydal : Brna, ale tenkráte jsem zvlášt
ním listem tiskárně ohlásil, že za deset dní se vrátím. Přijed domů
nalezl jsem opět několik archů a odbavil jsem jejich korrekturu. Nyní
jest desátého, co mne nedochází arch žádný; nevím, co vtom vězí asi.
Mně není nedivno, že tiskárna za nebytí mého v Brně na mne dorá
žela a kvapila & nyní docela se odmlčuie.
To píši, aby Důstojnost Vaše věděla, pokud na mně vina leží.
Dosti bude však, když ty důležitější chyby, které vklouzly do čtvrtého
archu, na konci díla se vytknou, jak sám souditi ráčíte. Snad do před
mluvy při konci se pojíti mohou; aspoň jsem si předevzal, hned ve
předmluvě opraviti postavení jména Petrova místo Ondřejovav prvním
.archu v úvodě.
Ostatně díky vzdávám za tu šetrnost a laskavost, se kterou se
ráčíte ohlašovati o té zašlé v archu čtvrtém vadě, jakož i vůbec za.
všechnu píli, se kterou se korrektuře díla propůjčujete. Prosil bych
ovšem, aby Důstojuost Vaše jen těm některým novotám mojim hověla;
leč poddávám se. O to jenom snažuě prosbu skládám, aby Vaše Důstoj
nost i dále se propůjčovati ráčíla, a ostávaje ve vší úctě a všeho blaha

žádaje trvám

Důstojnosti Vaší oddaný
Fr. Sušil.
V Brně 10 ()kt. večerem 1867.

416.
Sušil Borovému.
Předmluva k evang. sv. Jana.

Důstojný. Pane !
Posýlám předmluvu k evangeliu ev. Janu spolu ie výčtem omylů
v šestnácte archacb nalezených. Bez mala mi p. Bellmanova tiskárna
pošle ostatní vývěsky, abych i ostatní pobrešky [!] zaanamenati mohl.
Domněl jsem se, že Důstojuoeti Vaší potřebí bude předložiti, oo před
mluva sebou obnáší. Nemyslím, žeby slova její trpka byla, ačkoli jsem
nemálo se musel přemáhati při pomyšlení slov od p. Krejčího prone
aenýcb, jimiž všeliké spolu obírúní svatými věcmi za hru klade. Vý
pověd ta přirovnanú k nevýslovné výši sv. Jana nemůže ponecllati
duši chladnu a jest tak šeredna, že věru atyděti se musí každý 2 bar
barství vyniklý člověk.“)
' Leč ja již jenom opakuji díky za snahu od Vaší Důatoinoeli
knize lé propůjčenou a ostávúm se vší úctou Vnůí Důstoiuosti

oddaný sluha
F r. Sušil.
P. S Přikorrektuře přidano,hby se sazeč o předmluvu u V. D. hlásil.
|Pozn. dm Borového: List ten obdržel jsem 19. liatop 1867.|

417.
Sušil Borovému.
Děknje za výtisky evang sv. Jana. Proticírkcvní boj a nový list
(„Národní pokrok“ zal. Dr. J. S. Skrejšovským) v Praze.

Důstojný Pane!
Poapícbám vzdávat díky za obdržené výtisky výkladu sv. Jana;
obdržel jsem jich dyadcctm & povděčen isem tomu, že móhu některého
') Srv. str. 481').

' 30

z přátel darem k vánocem poděliti. Škoda, že v samé předmluvě ne
opravil sazeč těcb několik omylů, jež jsem mu vytknul. Slovo p ov í na
místo pravím nejvíce křičí.
My se tu těšíme novému listu, jenž v Praze má vyjití anebo
již i skutečně vychází, kdežby církev nebyla tak ohyzďovlma, jak se
to v listech národních stává. Stal li se již celý národ český takovým
odpůrcem katolické církve? Měli bychom, ba mělijsme předce[!] nedo
pustiti, aby se o sv. ()tci tak mluvilo, jak nestoudní listové dotčení
mluvili. Nemalá. vina lpí na stavu našem a zvláště na těch, kteří se
vrahům těm církve v službu propůjčili kněžími katolickými zovouce sc.
Leě já nebudu dále zaměstnávati Důstojnost Vašnostinu a opětujíc
díky vyjadřuji všelikou úctu, ve které trvám Vaší Důstojnosti

oddaný sluha

Frant. Sušil.
V Brně d 21. prosince 1867.

418.
Sušil Borovému.
Honorář- za evang. sv. Jana.
Brošurový spolek v Praze.

„Nár.

Pokrok“.

Výklad NZ. hotov.

Důstojný Panel
Sklůdům vřelé díky nejenom za obdržený bonorár 400 zl. r. 6.
ale i zvláště za ta laskavě projevená přání. Přeji též já. z té duše
celému Slavněmu Výboru, především Vaší Důstojnosti od pána Boha
všech darů a milosti, jimiž by rozum a srdce mladých i starých ve
lebuíků pro drahuý a valný čas vzdělány byly. Děkuji vroucně Bohu,
že národu našemu v osobě Vaší Důstojuosti tak vzácnou, vydatnou a
ušlechtilou sílu k utvrzení ho v pravdách katolicismu uštědřiti ráčil.
Lituji, že se s Nár. Pokrokem naděje naše nesplnily. Člověk
bude brzo věřiti, že v Europě idea prava vymřela a za ocean se vy
stěhovalo, leě ani tam na žádné straně vtělení neb aspoň poznání té
idey nepostřehujeme. Musíme působili seč každý z nás jsme, ač vezdy
bolestně to,aěsti musejice, že mimo duchovenstvo téměř nikdo ze
vzdělanců našeho národu so upřímé :: s plným svědomím k církvi
nenese.

'

“7
Co se výkladu Písma N. Z týká, ten již veškeren vyhotoven
jest a já. jen nyní výklad svůj s těmi některými exegety porovnávání
a opravuji, kterých jsem při prvním spracovúní použíti nemohl.
Nový spolek brošurový mezi námi velmi potřeben iest a ovšem
na dobrou půdu padlo símě jeho'zde na Moravě, když onehdy posled
ního dne 1867 p. v. k. V. Štulc přibyv do Brna nás neočekávaně
obradovalf Již přede dvěma létoma se u nás o tom jednalo, ele pro
nemožnost myšlenku tu provésti se od toho upustilo. Nyní když“
v Praze samé věc ta se podnikne, my z celé duše se k ní přivineme.
Přání svě Opětnjíc [!] a přízni Vaší Důstojnosti se poroučeje ostávúm
se všelikou úctou Důstojnosti Vaší \

oddaný

,

V Brně d 2. ledna 1868.

419.
Blahopřání k Sušilovým jmeninám (16. června.)

l.
Jestit věřte na bíledni
Svátku Vašeho že ke dni
Záei s Vámi radost sdílí
Jako otec jste jim milý.
Procházka se pousmívá.
Jako ohot když s chotí dlívá.
Kulíšek se těž k Vám vine
Mysle, že vlast nezahyne,
Dokud péro Vaše píše,
Kalendář svůj robí tiše.

Pojmon slasti též má. trosku,
Opouští dnes pětigroěkn,
Hlavou, jako v květnem mládí,
O krok napřed k jídlu pádí.
S ochotnou Vám žáci vůlí
Platí věru nad tituly
Jakými se mnohý jeví,
O němž národ pranic neví.

Frant. Sušil.

Račte tedy dovoliti

'

.

Na zdraví Vam víno piti,
Slavie Vám nad vše drahá.

Přeje mnohá léta blaha.

Vainostln ctitel.')
2.

Výj ev

.

citů, ke dni narozenin ') velectěného Frantiska Suiila, velezasloúžileho
starosty dědictví sv. Cyrilla a Methoda na Moravě
od

T. Šimbery.
Valný citův proud se zmaha,
Památka mi kyne draha,
Slasti rajakou duch se baví:
František nás svátek slaví.

Jako druhdy Method, Cyrill
Rovně Jméno své jsi vyryl
Núrodovců do útroby
Na budouci všecky doby.
Dražší jako oko v hlavě
Jméno Tvé jest na. Moravě,
V polomrtvé vlasti žíly
Vdechl's zdárně život čilý.

Půl sta let jsi blaze prožil
Slávu vlasti valně zmnožil,
V ústech lidu znějí krásně
Nedostiblě Tvoje básně.
Dědictví těž hlásá zjevně,
Péro Tvé že staví pevně.

]
.

Dlouho duch Tvůj přeplodivýl
Zúrodňnjž nam slavské nivy. \
') snad Slmbera. Adresse dopisu na 4. str. I' jest: Brunna, Admodum Revo
rendo Domino Francisco Snail prolesaorl ss. theologiae valde promerlto, nnnc Kominii.

Na porouchaně pečeti viel: čísti; <eedo>siae

localis Kome<nii>.

') padesltých. —- V obou bhnlch jeou četné chyby pravopisné.
\

Ukazatel.
Cialis: maul stranu, lehté stranu, kde je dopis jmenovutho.
Akademický čtnnůřaký spolek v Praze
638 dd.
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D'Elvcrt 143. 237. 240.
Desolda 427 d, 473, 481.
Deutsch 436 (1.

z Dietriclmteiniii Mur. 510.
iDobrovaký7
Dobřanský 265.7
Doucha. 271 d.
Drbohlav 340, 449.

Dučmn Handríj 506 d.

?

Brázdil 114, 157,1160, 534. gl
Bruck 307.
Bulgakov 87, 89.

163.171, 177,
315, 328,
342, 346, 347,
, 377, 381,

Burian Tomáš 110.149.ln

061397180
,386.
Consult knih, státní 9 d,- církevní 134 d,
Cibulský 55.
Cyril! &.Method (prav is) 319, 436.
opis o omoucký 154 d;

" slovenský 178,161,190,

Dudík Ant.. 847 dd.
Dudfk Beda 236, 304, 348, 351, 352,
354, 359, 401', 402, 440, 447.
Dunder 627.
Dvořáček 41, 304.
Flfrémovy hymny 205 dd, 211 dd.
Ehronlnrgor 487.
Erben K. J. 65, 67, 80,
86,.390
Fálmmký 57, 59, 66, 317586132, 160.

Feifalik 371, 456, 489 dd.
Feigorle 193, 202, 211.
Feesler 226, 231.

.

.

fl

H

“E\

Cyrillomethoděiské slavnosti _163,

,190,
415 (l. 465, 483.
Čapka. aaa dd.
Čmpis katol. duchovenstva 23 (1,174.

Flavius Josef 65. 245.5.1

Čolakm—iký Fr. L. 7 a, 9 44, 95 233

Frič J. V. 371. 536.
nrch 67.

'

'i

451.455 (1.475 (ld.

Čapka A0. 247. ..48 305 d.

Čemý_Josef34

|

Francia—i 80.

: ' '

Francl 49, 340, 410, 412. 445, 447 dd,

ilmt. Ig'n. F. 58, 192, 195, 231. mo.

( Fllmwnlmrg 160

II
Gugurin 407.
Goisx'ler 148, 207, 358, 628.

Knmpelik 266, 601 d.
KanciOnál 313 (ld, 337 dvl. 420, 448 dd.

Gindely 373, 374
Górms 22, 27, 221, 293
Góthe 138, 515.
Grégr Jul. 544.
Grygar 251.
Glintlwr 210, 221, 223, 474.
Hájek z Lilmčan 369.
Hájek Tom-iš 272 &.
Halsbahx 637.
Hamá ve Vyškově 542

Kandus 169. 866.
Karlík Eduard 89, 265, 382, 432.
Karlík Hugo 24 dd, 391.
Katholisches B' nu mus Miihren 109.
Kittner 89, 364 d.
_
múcel 104, 179, 181, 260, 466, 495.
Kllmck 26. 213, 2-12, 358.
Kllnkáč 1.70.

Hanka 79,140 203, 321d307, 479, 487d.

Hamm 502.

Hasišteinský Jim 7. Lobkovic 372, 373.

113ch5

Havlíčeko41.80
Hiiuslc 211. 217, 620.
Helfert 370.
Helzolet 66.
Hlas

. ,

Kopitar 9. 75. 77.
Kopp 830 dd.

Komu

205. 211 (1.

Kosmas 61.

116 (1:1, 111-1.

Hof 513.

'\igsbrunn134.135.1:'>t 426.

Kramerius Vojt. 483 d.
Krása 108.

Horník 500, 612.

H(lr\áchik1n.(7.ig.\) 278 (hl.-100 nl.
Horsathmú Marii 212. 289dd, 3241(l 490
Hostýn 371.
Hraběta 1.329

Kollár 44, 57, 07, 312, _502.

Komenský 374.
Konkordťst- rak0115k'ý 61 dd, 503 dd.

Hollý3

H0161< ]'r.1-11,

Kober 445. 626.
KocinM
—
Koldin 64.

191 (id. 289.

11.

11—12,451.

'

Krbev Jun 3:13 dd, 305. 368. 473.
Krejčí 481.

%!izlrovak'n
ý 31 man—16,111 335.
ubinek 177
Kulda (Kulíšek) 32. 55. 03, (5. m. 73.
76, 79, 87, 130. 146. 175. 185. 189.

Hron 458. 464. 508 &.
Hurban 75, 295.
.
Hus 97, 318, 370.
Hvězda 426.
Hye 62, 65.
Chlumecký 146.

193.194, 231, 271. 386 dd, 350,3359.
382, 393. 397 (1, 425, 432, 43:3, 548.

Kušelev- Bczhormlko 538.

Kdtschker 80
11384.6.3113.
22115224. 232.
Kuzmímy

Chmelíček Jan 11 242.
Chmelíček lnsef 52.3, 609 &.

Květy Húlkovy 6488.
Kynioký 532.

Chodníček 507d

Imm 149.

L'hrílstek 619 &.

Lnk'rovakij 487.
Lednice 291 d.
Lelek 103 dd.

Clu'ýmnder 36111.
Chytil 62.
Janalůi
108237.
dd,22394dd,
4. 393.

Janoušek 626
Jaroslav, spolek koiobíns'ký 641.
Jean Pmll 227.
lednota svatoklemontaká 107.
Jednoty katolickč 121 dd.
Jeroným 1'mžský 3.70
Jomnym '!V. 105, 461.
JG'/.bcra 80.
Jimčok Hcrmencgild 90. 270 d, 371.
Jimi-ek Jaru-1 53. 369
.
Jirsík 3—1,82,174, 274. 415.

Jungmann .loaf 7,11,
314, 31.15. 324, 351, 369

Juránek 197 d.

99. 226. 272,
-,1—104-11.

Jun'nšek 446 d.

Kalivoda 131.134, 152, 167,177,3-18,

350. 352, 430d .n

Lipa slovanská 502.
Loritz 510.
Lukeelo 79. 

L
15448426,
'52. 535.
Maohay 876 dd, 387.

Majlath 3m.

Malan 275.
Malý 446 d.
Marek Ant. 429 d.

linek Inn 31-1dd.

M&rěowký 141 143, 145, 340. 503. 514.
Martynnv 401 dd,—130 51.8

Murtyrologium ()donis 404, 430
\mióo Ceska. 355, 359.
\Iaticc Slovenskú 520.

„1.06

Měšťanskábeseda. v Tmblčiul.

_

111
\

HP:

'.

* '

“Chornic-h
42..1)l'110h0-

Karel
458.

Miklos'wh 67. 70, 78. 32. 84 92, 192,
202 dd. 233. 242
.
Mikovec 304.
Mikšiček 494, 497 d.
Mikšíčkovů 265, 494 d, 517.
Mikuláš I 42.

Purkyně 55, 80. 538.
Bački 417.
Radlinský 57,177 dd, 186 (m. 379 (\. \
Rajovskij 78 dd. 306, .166.

May.—m82. 166.

Molitor
488.1.cv

Range 105.

Moravan kalendář 32,167,168....>t!1(l

Rybička 64, 887 dá, 435.

Ruml: 57,
Ricgěr 80, 442 (11,444, 538.

zRožmitálu
468,
469.

Moravská Národní Jednota 266 346
Moravská podřeči 66d
Momva'cé nur. písně 7 (16,5 79,104.
271 336 dd. 361 (ld, 497.
Nlormskó noviny 365, 477 d. 521 dd.
Miillor 149.

Národní Pokrok 546.
Neruda 544
,
Nem/or 6l.'
Nezval 4.38 dd, 5l8.
Nitsch :\ Grosso 437 d.
N0\ot-n_\“'l18,387.

Růže & trni, básně Sušilovy

274.
Řezáčso 4.50
Řiěakýsozllkonnik57
Solom617.

196. 166.

Soitovský 187.
Sodlůk- 395 dd.

Seydl 12 dd, 17.
Schaffgotacho 102,122.
Scheinor 34, 231.
Schloicher 235.
Schmerling 263.
Sclmcpf 356, 367.'

266. 2m. 415.
'

Nottig 22. 247. ZMB,658.

Schulz 94, 374.

()lxlrlákk 5:56. 463. 499 d
()hmr !H.
()citok 529.

Schwarzenberg 391. 415.
Šchwmzer 42.
mmm. 264. 216. 23,1 235. 239, Z“.

Ohí—rul l30.

\

2.44

Onl 431 dd.

Otcmé apoštolští.
527.

(\'lňmu 388.

církevní 215. 445.

Slow-ak 82 360 ma ad
Slow ské odštěpgní 57, 211.214, t-l76.

Pm-lmm m 217, 282, 292.
PuLmký 10, 79, 80, 286, 318. 3707. W.
533Pulárik 183,189, 386.
Pulkovič 376.
l'onsclmb 22, 248.
Pátek Jan 148. 23), 242.
-

Sk.“„eíliký .\('\r. učitel 386.
Slovnik naučný 442 (ld.
Slotu Jiří 184 dd, 386 (l.
Smotrickij 465 (hl.
Soukop 848 dd.
Soukup 266.
Spolek m. Štěpánu 376.

367 dd.
2M.
l'mlipu 217,2'231,282,284.

Srdínko 458 469, 475, 482 (ld, 527.
Srezněvskii 402,

Pešinu 8, 24.99.121.124.157.

Picek 319.

159.

z.)—\s,292

'—

Pojmon
“51.15
183, 196, 161,
228 (l, 48,
248,56.
382,94435,
Polášek 158.
l'oslušný 196 (ld, 427.
l'ótting 488.
Presl 7.
Priessnitz 173.
_
.
Pr \cházka F mm !“zm Lin 3!

Spolek sn. Vojtěchu l86 ('.

Staročcskó spisy 475 (ld. 486 (l(.l
Stůl-\\ 193 dd, 200 dd 214 (1,217 dd,
*Státní
949,.289,
425.
půjčku342,
1854
358.
.
Stefanovič \'uk'81. 185. 186. 262, 215.
227.
Sfcffnuy 38 . 362. 395. 387.
St:-imunní 529.
Stmu'mtu 3m, 535.
Nmauumýct 82, 415 (L 538.

Procházka. Jukub 102,274dd, 366, 356,
5l0
Procluíziul Matěj 44, 47, 52, 53, 72,
&ll4l,'155, l76, 177. 163, ?l'i, 236 (ld,
364. 328, 3“
dd, 357 dd, 367,

Stuchlý 164 dd.
Suna 468; 421. 422.
Sušil Ruimuud 3ll. m7.
Nehoda 601.
Šafařík laws-hw 8.3.

vifl'il 46) (16,548.
Procházkal
Tomáš 88 dd, 58 dd, lLl.
240, 30ldd.

456,
Šin—(31273&.

ll.

Š\f\\řik :)Pmel Jo.—ul7! (ld, \233,

37

IV

301an

A. v. 63 dd, 1113242. 244,

251, 303 dd, 354 (1,440, 541

wmbora
Vratislav
2.63 310.
.ucmbemvá
Zd.

91, 281, 286 d

Tomanová Marie 276 dd, 282.

Tomek 37

um31-01 89.

imbem 47, 68. 100, 102.
648.
Širok 616 d.

170.

359.

469, 5 17 .

Smidak 33, 79 79, 85, 95, 192.137,
144, 195, 236, 260, 261, 263.
279 d, 275, 305 (1, 371, 407 dd 456 (ld.
Špaček 264 dd.
u_růtok 699.

Stítný 233, 370.
Štulc 27, 41, 50, 132 d, 198, 359. 36'.

390, 401 dd, 442, 452, 458, 461, 463,
464, 483, 498 d,538,l'>17.
Šubert 681 dní.

Švnbacl19\ češtině
Š1édn31.d

31.

1911111511958 (111,96,

102,

115, 129 atd,

190, 205, 211, 213, 232 '(1'rlf260, 332.
"
—.
336, 339. 356, 367, 359 382.

'l'ššik 97, 130,134.136,

153?172 dd.

Tot-0m“ 'I. '1'elm'n, 372. 373. 37,5.
'1l10i1b 10), 417.
„_

Thun lir Leo4

47, 250.

Tiohý
51.1337 411.

Towarst-v00 99. Cyrilln

'Fumo'r 475.

Škorpík 26 dd, 68 dd, 219 355, 371,

Tidl 121 (l,

Žl'onúškovů Kateřina

1. 289,
497. 292, 294 d, 304 dd, 809 dd, 495.

' “___

"

Vacek
Vnšátko 69.
Vallun-bický 486.

Vesna vídensků 270.
Vinařický 315. 316, 320. 412,
460 dd, 468 dd, 599, 527. 9:19.
Vlček 149. 618 d
Vlk 621 dd.

..'.—

Tomáš Aqu. 236.
70mm
Fr. 203 11.1,273, 232 113,28? a,
290, 291 (91,296 dd, 310 11,812 d,

449.

Vocel 474.

\'oj4čekH
Volný 38, 55: 160 dd, 368.
Voltširc 534.
Voříšek 498 d.
\'ot-ýpka 314, 319.
Vrtůtko 86.

\'yměml 394 d.

'Wau W911 143.

a'citlmler

l4,__617.

—hp?WM

, \.

11 “111110114612.

%“
27,271.vídenslu'l 520.
niversitn

„'“/“M
2-3“

(301ng“(W “221 247. 339 dd.
451 (1181.8f101

!

.

Zlámal 12135,
42143.
ŽEcI—Šuňlmi
686.1 (4 ' -f( vu]-l
Žák & dd, 19, 55. 57 9,242.

382, 339.

Tom44=k Josef 234 dd, 283 (111.302 dd,-.

Žerotinoyy

R'piay'143.

Opravy.
Str. 22 1 11
Str. 32 1. 13
Str. 39 1'. 2
Str. 42 1'. 1
Str. 85 1. 7
Str. 91 1'. 2
Str. 166 1'. 6
Str. 188 f. 1

1111čti: . . livoty svatých
zd eu
. otisknou
zd čti
. synovec
ad čti . . Gfrbrer
911čti.
. Bnlnbina
id 611
. Josef m. Jan
zd 61.1 . . Fénelonovy
zd čti:
. po

Str. 194 chybně označeni 164
Str. 248 1.10 1111
eu:
. elohlatickí
Str. 260 I'. 6 ah čti: . . vypracoval
Str. 21-7 ?. 13 911čti: . . husitství
Str. 409 1. 16 sh čti: . . vsčch

Str. 410 1'. 16 sh čti: . . ancln
Str. 455 I'. 20 zd MI: . . přikládám
Str. 497 12101111 čti: . . ml

Zdvorkn h( )takv
kladena
tam, kde
jest v (originále,
[tak] nebo
[1] značívenpotornění
vydnvntalovo,
originilo
napsáno,
>d le zvyku
ustáleného
vydlnloh
atirých klasiků mněl doplněk textu (vynechnnl písmena nebo slova).

