Kapitola druhá

Předpoklady a charakteristika
česko-maďarských vědeckých vztahů
za osvícenství

Povaha osvícenství u Čechů a Maďarů. Ráz česko-maďarských vědeckých vztahů za osvícenství. Předchozí vývoj. Význam česko-maďarských kulturně politických vztahů na počátku obrození.

Osvícenské období je v českých i maďarských dějinách dobou počátků národního hnutí českého
a maďarského, dobou počátků takzvaného národního obrození. Jedním z nejdůležitějších rysů
tohoto období je rozvoj vědeckého bádání; to sice nespočívá ještě bezprostředně na národní bázi
(jako v době rozmachu národních hnutí obou národů ve 30. a 40. letech 19. století), ale tvoří přesto nezbytný předpoklad pro vznik národní vědy české i maďarské. Universalismus osvícenské
vědy, její kritický přístup, byly šťastné základy, na nichž mohla národní věda v pozdějším údobí
spolehlivě budovat. Ve starších i novějších pracích1 se příliš často setkáváme s tím, že se klade
ostrá protikladná mez mezi vědu osvícenského a romantického období; tím se stírá jejich vnitřní
spojitost a návaznost, která je příznačná právě pro vědu malých národů, kde osvícenská i romantická etapa tvoří dvě fáze jednoho vývojového procesu.2
Vezmeme-li například Josefa Dobrovského a Františka Palackého jako nejvýznamnější vědecké představitele těchto dvou vývojových etap naší obrozenecké společnosti, zjišťujeme, že základní rozdíl mezi nimi není v metodickém přístupu ani v celkovém ideologickém zaměření, nýbrž v tom, že osvícenská objektivita Dobrovského je u Palackého nutně nahrazena romantickou
nacionální koncepcí. Ta se jeví jako nezbytný důsledek protikladného vývoje národních hnutí
habsburské monarchie, který se musel promítnout do všech oblastí národního života, tedy i do
vědy. Tento rys je ovšem příznačný pro celou Dobrovského a Palackého generaci. Vyplývá z toho
i fakt, že vědecká spolupráce česko-maďarská, tak silně rozvinutá za osvícenství, od třicátých let
devatenáctého století takřka ustává a je zaměřena polemikou obrážející rozporné a odstředivé
tendence českého a maďarského hnutí uvnitř monarchie.4
Tím není řečeno, že by sporné otázky mezi českou a maďarskou vědou neexistovaly už za
osvícenství. Dokladem je třeba střetnutí Salagia a Dobnera o Velkou Moravu, k němuž se vyjádřil také Josef Dobrovský. Avšak tento spor tehdy ještě neměl nacionální zabarvení, šlo v něm
především o vědeckou pravdu.5 O tom svědčí například polemika o Čecha a Lecha, kdy se proti
Dobnerovi postavili vedle Poláka Jablonowského i Češi Pubička a Duchovský.6 Ani jazykové obrany, s nimiž se v hojné míře setkáváme jak u Čechů, tak u Maďarů v posledních desetiletích 18.
století, ani některé historické spisy dotýkající se choulostivých otázek (například Sklenárovy
spisy o Velké Moravě), v nichž už se setkáme s určitým národním povědomím, nelze ještě pokládat za uvědomělý projev novodobého nacionalismu. Nelze však také projevy národního vědomí
za osvícenství kategoricky popírat; projevy feudálního nacionalismu, které byly výrazem národního povědomí a nevyplývaly ještě z procesu konstituování novodobých národů, existovaly
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samozřejmě daleko dříve. Hraniční čáru mezi novodobým a starším nacionalismem určuje právě
společenská podstata procesu národního obrození, směna dvou společenských řádů na přelomu
18. a 19. století, kdy se i ve střední Evropě uplatňují nové industrializační hospodářské tendence
a ideové proudy spoluvytvářející myšlenkový svět nastupující technické civilizace. V tomto smyslu existují zárodky novodobého nacionalismu také už za osvícenství.
V každém případě klade osvícenství u Čechů a Maďarů základy pro budování národní vědy,
kterou plně vytváří teprve generace Františka Palackého a Ference Toldyho. V této souvislosti bylo by jistě zajímavé provést jednou důkladnou konfrontaci osvícenské historické produkce
s dílem Palackého; Palackého koncepce husitství není totiž myslitelná bez osvícenské rehabilitace Husa a Žižky.7 Pro Palackého mělo zvláštní význam Palackého pojetí Josefa Dobrovského, které
– jak správně ukázal František Kavka8 – zahájilo novou etapu v našem chápání husitství, neboť je
hodnotilo už jako epochotvorné hnutí.
Osvícenství kladlo svým příklonem k náboženské toleranci také základy pro jednotu českého národního hnutí, nerozdíraného oslabujícím náboženským rozporem (jako třeba na Slovensku). Českou osvícenskou buditelskou generaci tvořili většinou katolíci; přesto se u jejich
nejvýznamnějších představitelů téměř nesetkáme s náboženskou nesnášenlivostí. To není dáno
jen josefinismem, ale také uvědoměním si významu, jaký měla pro český národ dávná tradice
husitská. Dobře je známo tolerantní stanovisko Josefa Dobrovského, Františka Martina Pelcla
a jiných;9 to ulehčovalo například i činnost maďarské reformované inteligence v českých zemích
po vydání tolerančního patentu, jíž velice přáli Václav Matěj Kramerius, Karel Rafael Ungar a Jiljí
Chládek.10
Osvícenství navazuje ovšem také na starší slavistickou tradici barokní, na Balbína, Pešinu
z Čechorodu, Středovského aj.11 Rozhodujícím momentem pro české osvícenství byla však snaha pozvednout českou vědu a kulturu na soudobou evropskou úroveň; touto snahou se i později
nejvýznačnější představitelé českého obrození příznivě odlišují od řadových buditelů, postrádajících širšího rozhledu, jejichž jedinou předností bylo uvědomělé češství. Bylo štěstím českého obrození a české obrozenské vědy, že měly ve svém středu tak vynikající světově rozhleděné
osobnosti, jako byli Josef Dobrovský a František Palacký, jimž byl ohled na soudobou evropskou
úroveň samozřejmým východiskem vší práce. Jejich zásluhou, a také zásluhou Šafaříkovou,
předčila naše obrozenská věda jasně uměleckou literaturu, jejímž jediným representačním zjevem byl vpravdě dobou nepochopený Mácha, a získala si i významné jméno v zahraniční.
V česko-maďarských vědeckých vztazích za osvícenství zaujímá zcela výjimečné místo postava Josefa Dobrovského. Ne snad proto, že by Dobrovský byl jediný či první, kdo do nich zasáhl.
Josef Macůrek prokázal ve své studii k dvoustému jubileu narození Josefa Dobrovského, že česko-maďarské vědecké styky za osvícenství zahájil u nás už počátkem 60. let 18. století Dobner,
který se ve své korespondenci s uherským jezuitou Prayem dotkl ještě před Dobrovským kriticky otázky nepomucké.12 Dobner se zúčastnil už před Dobrovským také diskuse slovenské a maďarské osvícenské vědy o otázce Velké Moravy, podnícené pracemi Salagiovými, Sklenárovými
a Katonovými.13 Znalost uherských pramenů, uherské historiografie i problematiky je příznačná
také pro další české historiky, například Františka Pubičku, který rovněž již před Dobrovským
znal pojednání Johanna Eberharda Fischera De origine Ungrorum (1756), dokazující ugrofinský
původ Maďarů.14
Místo Josefa Dobrovského v dějinách česko-maďarských kulturních vztahů lze pochopit jedině ve spojitosti s jeho dobou i předchozím vývojem. Ani pobělohorské období totiž neuzavírá
zcela možnost hlubšího styku mezi českými zeměmi a nábožensky svobodnějšími Uhrami. Existovala zde čilá výměna kulturních hodnot, která se projevila i v poměrně hojných stycích českých a maďarských nekatolíků. Svědčí o tom například výskyt českých studentů na uherských
protestantských školách,15 podíl českých nekatolíků na životě uherských protestantských škol
a církví (kromě J. A. Komenského je tu i významná postava českého biskupa uherských refor30
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movaných Jana Valesia z první poloviny 18. století)16 a významný je i pražský pobyt Františka II.
Rákócziho a jeho provolání k českým stavům atd.17
Styky českých a maďarských katolíků byly velmi bohaté a je škoda, že jim dosud byla věnována tak malá pozornost. Řada maďarských studentů studovala na universitách v Praze a Olomouci
i na českých a moravských gymnasiích. Zvláštní kapitolu by si zasluhovaly styky zakladatele trnavské university arcibiskupa Petra Pázmánye s českými zeměmi (Pázmány studoval v jezuitské
koleji v Brně a řadu svých děl vydal v Praze, kde byl také roku 1616 vysvěcen na biskupa) a četné
překlady českých katolických barokních děl do maďarštiny a maďarských do češtiny.
Z maďarských překladatelů české katolické literatury vynikl v první polovině 17. století
Venczel Tesseni. Z děl maďarských katolických teologů byla v 18. století překládána do češtiny
kupříkladu díla Istvána Tarnócziho a Andráse Illése.18 V druhé polovině 17. století byly v Praze
vydány četné latinské spisy Jánose Nádasiho a Gábora Hevenesiho. Hevenesi je spolu s Kaprinaiem počítán k zakladatelům historické heuristiky v Uhrách. Jejich rukopisná sbírka v budapešťské Universitní knihovně obsahuje i četné prameny k českým dějinám a česko-uherským
vztahům ve 13.–17. století.19 České duchovní tradice pomáhali šířit v uherském prostředí i někteří
profesoři trnavské university jako například někdejší profesor Karlovy university v Praze, filosof Gábor Kápi, zanícený ctitel Karla IV.
Zvláštní pozornosti zasluhuje dílo Bohuslava Balbína, který se ve svých pracích (zejména
v Epitome historica rerum Bohemicarum a v Historia de ducibus ac regibus Bohemiae) opíral ve velké
míře o maďarské humanisty, pozdní i rané, o Forgáche, Istvánffyho, Duditha i Bonfiniho. Stavěl
se často proti jednostrannému maďarskému hledisku Bonfiniho, avšak jeho polemika zůstávala
vždy na objektivní půdě, nedoznala ještě nacionalistického zabarvení 19. století. Balbín si byl
vždy vědom úzké spojitosti českých a uherských dějin, a proto také při výkladu české historie tolik přihlížel k maďarským událostem. A to nejen tam, kde se bezprostředně a podstatně dotýkaly
českých věcí (boje Přemysla Otakara II. a Bély IV., doba poděbradská), ale i v případě tatarského
vpádu, kuruckých povstání apod. K této všestranné znalosti jistě hodně přispěly i osobní pobyt
Balbínův v Uhrách a jeho obdiv k větší duchovní svobodě Maďarů a národnímu, vlasteneckému
rázu maďarského katolicismu.
Na nutnost historické součinnosti českých zemí a Uher v boji proti tureckému nebezpečí
poukazoval zvláště pražský kanovník a titulární biskup v Szendrő Jan Tomáš Pešina, v jehož
díle Mars Moravicus nacházíme četné odkazy na maďarské dějiny, mezi nimi i zajímavý rozbor
Dózsova povstání. Maďarskou tématiku lze vysledovat v řadě barokních „jarmarečních písní“
i v próze barokního období; cenná je zejména legenda o sv. Anežce, která pocházela po matce
z rodu arpádovského. Jejím autorem byl člen řádu křižovníků Jan František Beckovský, jeden
z nejplodnějších autorů českého baroka na přelomu 17. a 18. století. V náboženské spisbě tohoto období se zdůrazňovala zejména postava sv. Vojtěcha jako společného světce Čechů, Maďarů
a Poláků.20 Uherských dějin se dotýká na mnoha místech také Beckovského Poselkyně starých příběhův českých (I. díl, Praha 1700), kde čteme například obšírný popis Hunyadiho vítězství nad
Turky v roce 1456.21
Česko-maďarské vztahy na počátku 17. století a v období pobělohorském nelze tedy redukovat pouze na protihabsburská stavovská povstání či styky českých a uherských protestantů,
jak to učinili ve své knize Endre Kovács a Jan Novotný.22 Existují tu bohaté kulturní styky v nejrůznějších prostředích bez ohledu na náboženskou příslušnost a tento moment působí příznivě
i na rozvoj česko-maďarské vědecké spolupráce za osvícenství. Není náhodné, že na jejich počátku stojí Dobnerův liberální, konfesionálně nezaujatý výklad nepomucké otázky Prayovi v listě
z roku 176323 a že čeští vědci Voigt a Dobner si v 70. a 80. letech 18. století dopisovali také s jedním
z nejsvobodomyslnějších maďarských učenců té doby, piaristou Károlyem Koppim,24 obdivovatelem Schlözrovým, který se hlásil k myšlenkám francouzské revoluce a byl zapleten do jakobínského hnutí v Uhrách. Koppiho víra v právo člověka a občana a přirozené právo každého národa
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na svobodu dala jeho osvícenským názorům výrazný protihabsburský charakter, s nímž souvisel
i jeho zájem o české dějiny, dějiny národa v habsburském celku stejně utlačovaného jako Maďaři.25 Mikuláš Adaukt Voigt, František Faustin Procházka a další věnovali od 70.–80. let 18. století
značnou pozornost také otázkám česko-uherských vztahů v období humanismu, zejména působení Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic v Uhrách a činnosti podunajské literární společnosti
humanistické na přelomu 15. a 16. století. Procházka spatřoval v této společnosti přímou předchůdkyni osvícenské České společnosti nauk, vyzvedl její středoevropskou orientaci a zdůraznil
nutnost navazovat na tuto orientaci i za osvícenství, kde se tato kulturní spolupráce malých středoevropských národů měla stát – podle Procházky – jejich hlavní oporou proti násilné germanizaci. Proto Procházka zdůrazňoval také nezávislost podunajské společnosti na humanistických
společnostech německých a její význam pro prohloubení kulturních svazků česko-uherských.26
Pozoruhodná je také celá řada dalších faktů, týkajících se česko-maďarských vědeckých vztahů
za osvícenství, ať už je to činnost Sonnenfelsových žáků v Praze, Olomouci, Opavě, Budíně a Kluži v tereziánském a josefinském období,27 pražské působení Sedmihraďana Ignáce Borna, který
měl velkou autoritu i v josefinsky orientovaných, avšak národně uvědomělých kruzích maďarských,28 či přátelské vztahy českých osvícenců k vůdčí organizátorské osobnosti počáteční fáze
maďarského obrození Ferency Széchényimu, který stejně jako později jeho syn, „velký Maďar“
István Széchenyi, projevoval dosti porozumění pro slovanské snahy v Uhrách a mecenášsky podpořil i českou vědu.29 Měl v tomto směru předchůdce již v pětikostelském biskupu Slováku Juraji
Klimovi, který umožnil vydání druhého svazku Dobnerova díla Monumenta historica Bohemiae
(1768) a získal pro biskupskou knihovnu v Pětikostelí i spisy Petraschovy, Pubičkovy, Voigtovy
a Bornovy.30
Česko-maďarské kulturní a vědecké vztahy měly tedy v době, kdy do nich zasáhl Josef Dobrovský, již svou tradici. Nové národně politické a duchovní otázky vykrystalizovaly z ideového
a společenského kvasu 18. století v jeho druhé polovině i v habsburské monarchii, kde u hnutí
jednotlivých malých národů, probouzejících se k plné emancipaci, byly dobové společenské problémy vždy posuzovány z hlediska celonárodních zájmů. Prvořadým hospodářským a kulturním
problémem jednotlivých národů habsburské monarchie bylo jistě přiblížit se úrovni vyspělejších
zemí západní Evropy, k čemuž konec konců směřovaly i hlavní josefinské reformy; a byly potud
také v souladu s potřebami malých národů Rakouska. Na druhé straně však usilovaly tyto národy
také o svou národně politickou a duchovní emancipaci v rámci stávajících poměrů, a tady už se
situace komplikovala, projevila se slabost mnohonárodnostních seskupení typu habsburské monarchie, která jak se ukázalo v pozdějším vývoji během 19. století, mohla sice malým národům
uvnitř monarchie poskytnout jistou ochranu před silnějším nacionalismem německým, avšak
přesto jim nemohla dát možnost plného a opravdu svobodného národního rozvoje. Za této situace byla spolupráce malých národů uvnitř monarchie jednou z nejlepších možností, jak realizovat
jejich národně politické tužby. Že se tak nestalo, způsobil další vývoj, hlavně nešťastný vývin
národnostní otázky v Rakousku. Fakt vzájemné spolupráce i možností, které skýtala, zde však
zůstává a možnost tohoto řešení, to jest všestranné spolupráce malých národů uvnitř rakouské
monarchie i dalších státních celků střední a východní Evropy jako prostředku k dosažení plné
svobody a nezávislosti a omezení převahy a zvůle velkých a mocných národů jednotou malých
zde zůstává zachována i v celém dalším průběhu historického vývoje.
Z tohoto hlediska třeba posuzovat i význam česko-maďarských kulturně politických vztahů, v nichž měly vztahy vědecké za osvícenství prvořadou úlohu proto, že do jisté míry předcházely a zároveň nahrazovaly vlastní styky politické. Věda za osvícenství plnila u Čechů i Maďarů
(u Maďarů ve větším měřítku také krásná literatura a u nás zase divadlo) do značné míry také
úlohu organizátorky národního života a řešila otázky zásadní důležitosti i pro celkový program
národního hnutí. Takovými otázkami byly někdy i otázky zdánlivě čistě vědecké, například některé historické problémy, jako diskuse o hranicích Velké Moravy, otázka nepomucká atd., a vel32
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ký význam měly pro formování vzájemných kulturních souvztažností či disparátností těchto
národů i některé otázky lingvistické. V tomto směru je neobyčejně důležité posoudit důkladněji
právě místo a podíl Josefa Dobrovského v česko-maďarských vědeckých vztazích.

Poznámky ke druhé kapitole
1
Jejich přehled, pokud jde o historii, podává naposled Jaroslav Marek v článku „Tradice osvícenství a moderní historiografie“, Československý časopis historický (dále jen ČsČH) 1964, č. 4, str. 498–513.

Sám Marek dokazuje ve svém článku (str. 500) na základě německé a francouzské literatury třicátých let našeho století
v protikladu ke svému hlavnímu tvrzení, že to, co bývá někdy považováno za specifický rys romantického myšlení, jako
například historismus, vzniklo už za osvícenství. Nejvýrazněji to doložila práce Friedricha Meineckeho Die Entstehung
des Historismus I–II, 2. vyd., München 1946.
2

K poměru Palacký – Dobrovský a jejich vzájemným souvislostem srov. z novější literatury například Milena Jetmarová,
František Palacký, Praha 1961, str. 21; Milan Machovec, František Palacký a česká filosofie, Praha 1961, str. 75–79 (Rozpravy
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